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�MO BA�KANI’NIN SUNU�U 
 
 

�N�AAT MÜHEND�SL��� E��T�M� SEMPOZYUMU’NUN GERÇEK ANLAMI 
 
 
Küreselle�me, sanayile�me ve teknolojide ya�anan geli�meler, günümüzün 
ihtiyaçlar� genelde mühendislik özelde de in�aat mühendisli�i mesle�ini önemli 
ölçüde etkilemi�tir. Bu geli�melerin gerekli k�ld��� nitelikteki mühendislerin 
yeti�tirilebilmesi ancak ça�da� e�itimin gereklerinin yerine getirilebilmesi ve 
e�itime gerekli niteli�in kazand�r�lmas� ile mümkün olabilecektir. 
 
Ne yaz�k ki Ülkemizde mühendislik e�itimi sorunludur. E�itimin istenilen seviyede 
ve ça�da� gereksinmeleri kar��layabilecek nitelikte olmad��� tart��malara bir not 
olarak dü�ülmelidir. Bunun nedenleri üzerine farkl� de�erlendirmeler yap�labilir 
ama yine de ortak payday� ç�kartmak mümkün görünmektedir. Ortak paydan�n 
dayana��, yorumlardan de�il durum tespitinden olu�maktad�r. San�yorum ki, 
e�itimin bir bütün olarak ele al�n�p olumsuzluklar�n�n giderilmesi ve ça�da� bir 
nitelik kazand�r�lmas� gereklili�i konusunda hemen herkes hemfikirdir. Ortak 
payda budur ama bu tespiti yapman�n gerekli de�i�iklikleri yapmaya yeterli 
olmayaca�� da aç�kt�r. 
 
Mühendislik e�itimi birçok olumsuzlu�un k�skac� alt�nda bulunmaktad�r. Daha çok 
popülist politikalar sonucunda neredeyse her ilde aç�lan üniversiteler, liseden 
bozma binalarda verilmeye çal���lan e�itim, laboratuars�z, altyap�s�z, ö�retmensiz, 
ekipmans�z okullar mühendislik e�itimini derinden etkilemi�, mevcut tablonun 
olu�mas�na yol açm��t�r. Planl� ve programl� bir istihdam politikas�na dayanmayan 
bu yakla��m asl�nda globalizmin ucuz i� gücü olu�turma politikalar�n�n da bir 
sonucudur. 
 
Üniversite e�itiminin genel anlamda ya�ad���, özerklik, demokratiklik, kat�l�mc�l�k, 
genel bütçeden üniversite e�itimine ayr�lan pay, ara�t�rmalar için kaynak, e�itim 
yat�r�mlar� vb. sorunlar da olumsuzlu�u sabitlemi�, peki�tirmi�tir. 
 
Özelde in�aat mühendisli�i e�itimini, genelde de e�itim sorunlar�n� ülkemizin 
ya�ad��� sorunlardan ayr� dü�ünmek yan�lt�c� olacakt�r.  
 
E�itimin mevcut durumunu, ülkenin ekonomik-politik yönelimi, siyasi iktidar�n 
tercihleri belirlemektedir. Ülkemiz neoliberal ekonomik politikalar�n 
yönlendiricili�indedir; Türkiye neoliberalizmin laboratuar ülkeleri aras�nda 
say�lmaktad�r. 
 
Bunun sonuçlar� hemen her alanda oldu�u gibi e�itim alan�nda da görülmektedir. 
E�itimin bir insan hakk� oldu�u, paras�z ve nitelikli sürdürülmesi gerekti�i 
unutturulmu�, devlet üniversiteleri paral� hale getirilirken, özel üniversiteler te�vik 
edilmi�tir. Özel üniversitelerin oran� her geçen y�l artmaktad�r. Özel üniversiteler, 
gerek fiziki altyap� gerek donan�m ve ö�retim kadrosu aç�s�ndan devlet 
üniversitelerini yakalam�� ve öne geçmi�tir. 
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Paras� olan�n okuyabildi�i, olmayan�n e�itim hakk� gibi temel bir haktan mahrum 
b�rak�ld���, üniversitelerde demokratik i�leyi�in esamesinin okunmad���, YÖK’ün 
üniversitenin, ö�retim elemanlar�n�n, ö�rencilerin üstünde Demokles’ in k�l�c� gibi 
as�l� durdu�u, üniversitelerin ticaret-tarikat-siyaset s�k��t�rmas�nda tutuldu�u ve 
h�zla ticarile�tirildi�i, bilimden uzakla�t�r�ld���, e�itimdeki nitelik kayb�n�n 
taammüden sa�land��� bir zaman diliminden geçiyoruz. Kamu hizmetlerinin 
niteli�inin dü�ürülmesi, özel sektörün e�itim, sa�l�k gibi temel kamusal alanlarda 
yat�r�m yapmas�n�n me�ru hale getirilmesi �eklinde özetlenebilecek 
neoliberalizmin ince takti�i uygulamaya al�nmaya çal���lmaktad�r. 
 
Sorunlar�n e�itim süresiyle s�n�rl� olmad���, mühendislik e�itimi alan ö�rencilerin, 
mesle�e ad�m atmalar�yla birlikte, farkl� ama yine neoliberal politikalardan 
kaynaklanan sorunlarla yüz yüze kald��� bir gerçektir.  
 
E�itimini tamamlayarak mesle�e ad�m�n� atan gençlerimizi, Türkiye’nin de 
imzac�lar� aras�nda bulundu�u Hizmet Ticareti Genel Anla�mas�’n�n (GATS) 
hükümleri kar��layacak, kendilerini yabanc� teknik personelle e�it olmayan bir 
yar���n içinde bulacaklar, diploma denkli�i ile ilgili sorunlar hareket yeteneklerini 
köreltecek, uluslar üstü büyük in�aat �irketlerinin ülkemiz in�aat alan�nda 
istedikleri gibi ‘cirit atmas�n�’ kolayla�t�ran yasalar�n sonuçlar�n�n a��rl���n� 
üzerlerinde hissedecekler, son derece dü�ük ücretlerle, sa�l�ks�z ko�ullarda, i�sizlik 
tehdidi alt�nda, güvencesiz çal��mak zorunda kalacaklar, üniversite e�itimine ilk 
ad�m att���nda ya�ad�klar� buruklu�un meslek hayatlar�nda da pe�lerini 
b�rakmad���n� göreceklerdir. 
 
�n�aat mühendisleri Odas�, bir meslek odas�n�n s�n�rlar� çerçevesinde, olumsuz 
tabloyu de�i�tirmek do�rultusunda mücadele etmektedir. �n�aat mühendisli�i 
e�itiminin bütün yönleriyle ele al�naca�� �n�aat Mühendisli�i E�itimi Sempozyumu, 
bu çaban�n küçük ve anlaml� bir örne�ini olu�turmaktad�r. E�itimin içinde 
bulundu�u olumsuzluklarla mücadele ederken, ihtiyaç duyulan mesleki-politik 
dayanak noktalar� bu tür zeminlerde ortaya ç�kmaktad�r. Bilimsel-akademik 
çal��malar mücadele niyetinin kolayla�t�r�c�s�d�r ki, �n�aat Mühendisli�i E�itimi 
Sempozyumu, üzerine ald��� bu sorumlulukla gerçek anlam�na kavu�acakt�r.  
 
 “�n�aat Mühendisli�i E�itimi Sempozyumu”nun haz�rlanmas�nda katk�lar� olan 
ba�ta düzenleme kurulunun de�erli üyeleri olmak üzere, dan��ma kurulu 
üyelerine, Antalya �ubemizin Ba�kan ve yöneticilerine, �ubemizin çal��anlar�na 
te�ekkür ediyor, sempozyumun in�aat mühendisli�i e�itimine önemli katk�lar 
sunaca��na inan�yorum.  
 
 
H. Serdar Harp 
TMMOB �n�aat Mühendisleri Odas� 
Yönetim Kurulu Ba�kan� 
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�MO ANTALYA �UBES� BA�KANI’NIN SUNU�U 
 
 
�n�aat Mühendisli�i E�itimi Sempozyumu’nun (bilgi �öleni) ilkinin �MO taraf�ndan 
Antalya’da yap�lmas�n�n hakl� gururunu ya��yoruz. Hiçbir medeni insan yoktur ki; 
in�aat mühendisli�i hizmetlerinden faydalanmas�n. Bu gözle bak�nca in�aat 
mühendisi e�itimi, ülkenin ve insanl���n yat�r�mlar�n�n e�itimidir. �nsanlar�n daha 
kolay, konforlu, güvenli ya�amalar�n�n s�rr� ve güvencesi, iyi e�itilmi� in�aat 
mühendisleridir. Mutlu ya�aman�n ana kurallar�ndan biri i�ini sevmektir. ��ini 
sevmenin ana kural� da i�ini iyi bilmek, bilmenin yolu da iyi e�itilmektir. �yi e�itim 
iyi üniversiteler de iyi e�iticilerle yap�l�r. �yi e�itilmi� in�aat mühendisleri, mesleki 
anlamda iyi hizmet verebilmeleri için ülkeyi iyi yöneten yöneticiler de olmal�d�r. �yi 
yönetilme hakk�na her insan sahiptir. 
 
�n�aat Mühendisleri Odas�, meslek alanlar� ile ilgili ülke gerçeklerini ortaya 
ç�karmay� tüm bilgi birikimini kamu yarar�na kullanmay� ilke haline getirmi�tir. 
��ini iyi yapan ki�i ve kurumlar toplumda sayg� görürler. Ki�i ve kurumlar, bilginin 
sahibi, yöneticisi, tüketicisi ve ayn� zamanda üreticisi olurlarsa ba�ar�l� olup sayg� 
görürler. 
 
�MO Meslek örgütü ve in�aat mühendisi olarak bizlerin üniversite e�itimi ile 
ald���m�z bilimi halk�n yarar�na sunmak gibi bir görevimiz var. Bunun için bizler, 
geli�melere ayak uydurmak yerine, geli�melere yön veren olmal�y�z. Bunun ana 
sermayesi iyi e�itimdir. Ba�arman�n yolu sürekli ve her konuda ö�renmeye yani 
e�itime aç ve aç�k olmay� gerektirmektedir. 
 
Bu beklentilere katk� koymak amac� ile bu sempozyumu düzenledik. Kendimizi 
e�itti�imiz oranda mesle�imize, ülke menfaatlerine ve gelece�imize sahip 
ç�kabilece�imizin fark�nday�z. Bu da gösteriyor ki, her zaman, her yerde, her birey 
için e�itim hak ve e�itim �artt�r. 
 
1. �n�aat Mühendisli�i E�itimi Sempozyumu’nun düzenlenmesine ve Antalya �ube 
taraf�ndan yap�lmas� karar� alan �MO 41 Dönem Yönetim Kurulu’na, 
sempozyumun �ekillenmesi ve biçimlenmesini sa�layan �zmir �ube ev sahipli�inde 
Ankara, �stanbul ve Antalya �ubelerinin birlikte yapt��� çal��tay kat�l�mc�lar�na 
te�ekkür ederiz.  
 
Yine 1. �n�aat Mühendisli�i E�itimi Sempozyumu’nun gerçekle�mesinde eme�i 
geçen düzenleme kurulunun say�n üyeleri ba�ta olmak üzere, dan��ma kurulu 
üyelerine, ça�r�l� konu�mac�lara, panelistlere, sempozyumu bildirileri ile 
zenginle�tiren de�erli kat�l�mc�lara, maddi ve manevi deste�ini esirgemeyenlere ve 
bizleri onurland�ran tüm kat�l�mc�lara sonsuz te�ekkür eder sayg�lar sunar�z. 
 
Söylediklerimizin yetkilileri etkilemesini umarken, te�his ve tedaviye katk� 
koyacaklara �imdiden te�ekkür ederiz. 
 
 
Durmu� NAR 
TMMOB �n�aat Mühendisleri Odas� 
Antalya �ubesi 
Yönetim Kurulu Ba�kan� 
 



��
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ÖNSÖZ 
 
 
Yirminci yüzy�l�n sonlar�na do�ru dünyada çok önemli de�i�im ve dönü�ümler 
ya�anm��t�r. Bu de�i�im ve dönü�ümlerin temelinde, çe�itli sosyo-ekonomik 
geli�imler, bilim ve teknoloji alanda görülmemi� h�zl� ve kapsaml� de�i�imler 
yatmaktad�r. Sözü edilen geli�imler dünyada büyük bir bilgi ve teknoloji 
patlamas�na neden olmu� ve ya�anan ça�� bir bilgi ve ileti�im ça�� haline 
getirmi�tir. Birçok ülke ekonomik, sosyal, politik ve teknolojik alanlarda i�birli�i ve 
dayan��maya yönelmi� ve küreselle�me önem kazanm��t�r. Dünyadaki bu de�i�im 
f�rt�nas�ndan ülkemiz de etkilenmi�, birçok alanda oldu�u gibi mühendislik e�itimi 
de evrensel örnekleri ile kar��la�t�r�l�r olmu�tur.  
 
Günümüzün ve yak�n gelece�in ko�ullar�, dü�ünebilen, ara�t�rabilen, çözüm 
üretebilen ve eksiklerini kendi tamamlayabilen, ö�renmeyi ö�renmi� nitelikli 
mühendisleri gerektirmektedir. Ancak ülkemizde bugün in�aat mühendisli�i 
e�itiminde ve mesle�imizde, çok yönü nedenlerden kaynakl�, önemli nitelik 
sorunlar� ya�and��� bir gerçektir. S�n�r a�an mühendislik, sanayile�mede ve 
teknolojide yeni a�amalar, ileti�im araçlar�n�n h�zl� geli�imi, ekonomik, toplumsal 
ve kültürel de�i�imler ülkemizde in�aat mühendisli�i alan�n� önemli ölçülerde 
etkilemi�tir. Bunun sonucu olarak in�aat mühendisli�inde kapsam, içerik, yöntem 
ve nitelik de�i�imleri; ö�renci niteli�indeki de�i�imler; ö�retim yöntem, araç ve 
olanaklar�ndaki de�i�imler; e�itim politikalar�ndaki de�i�iklikler, akademik 
donan�m� yetersiz yeni üniversitelerde in�aat mühendisli�i e�itimi ba�lat�lmas� gibi 
geli�meler Türkiye’de in�aat mühendisli�i e�itiminin de iyile�tirilmesini gerekli 
k�lmaktad�r.  
 
�n�aat mühendisli�i e�itimi hep tart���lm��, yetersizli�i ve niteli�i konusunda durum 
tespitleri her zeminde dile getirilmi�tir. �MO, ülkemizdeki in�aat mühendisli�i 
e�itiminin mevcut durumunu, �MEK taraf�ndan haz�rlanan “�n�aat Mühendisli�i 
E�itiminde Türkiye Gerçe�i” ba�l�kl� çal��ma ile gündeme ta��m��, konunun tüm 
boyutlar�yla irdelenmesi için tart��ma ortamlar� açarak dinamik bir süreç 
ba�latm��t�r. Bu süreçte �MO, 11–12 Nisan 2009 tarihlerinde �zmir’de, 
akademisyenlerle birlikte Ankara, �stanbul, Antalya ve �zmir �MO �ubelerinden 
üyelerin kat�ld��� bir çal��tay düzenlemi�tir. Çal��tayda, Türkiye’de in�aat 
mühendisli�i e�itiminin bugünkü ve yak�n gelecekteki sorunlar� ile iyile�tirmeye 
yönelik aç�l�mlar�, orta ö�retimin üniversite e�itimine etkileri, in�aat mühendisli�i 
e�itiminde dünyadaki geli�meler, üniversite sonras� e�itim gereksinimi konular� 
tart���lm��t�r. Tart��malar�n, önerilerin daha geni� kapsaml� ve kat�l�ml� bir 
sempozyuma ta��nmas�, burada geni�letilip geli�tirilmesi, bunun sonucunda elde 
edilen ç�kt�lar�n bir raporla yetkililere iletilmesi ve kamuoyuna duyurulmas� 
amaçlanm��t�r.     
 
�n�aat Mühendisli�i E�itimi Sempozyumu, gerçekle�tirilen kapsaml� bir ilk 
olmas� bak�m�ndan önemli oldu�u kadar mesle�imizin gelece�ine yönelik 
öngörüler olu�turmas� bak�m�ndan da önem ta��maktad�r. Sempozyumun ana 
konular�; “Türkiye’de üniversite e�itiminin durumu, sorunlar� ve çözüm aray��lar�”, 
“Türkiye’de in�aat mühendisli�i e�itiminin durumu, sorunlar� ve çözüm aray��lar�”, 
“Türkiye’de temel e�itimin durumu, sorunlar� ve çözüm aray��lar�”, ”in�aat 
mühendisli�inde meslek içi e�itim ve ya�am boyu ö�renme olanaklar�”, ”geli�mi� 
ülkelerde e�itim sorunlar�, çözüm aray��lar� ve geli�meler”dir. Sempozyumda 
al���lagelenin d���nda bir yap�lanma gerçekle�tirilerek geni� bir tart��ma ortam� 
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olu�turulmu�tur. Sempozyumda, sekiz ça�r�l� konu�mac�, sunulmaya kabul edilen 
otuz alt� bildirili kat�l�mc�, in�aat mühendisli�i e�itimini farkl� ba�l�klarla tart��maya 
açm��lar, gelece�e yönelik iyile�tirmeler için öneriler ortaya koymu�lard�r.  �lave 
olarak, “Gençlerin Gözünden �n�aat Mühendisli�inin ve �n�aat Mühendisli�i 
E�itiminin Gelece�i” ve “Üniversite E�itiminin Evrimi: Geçmi�ten Gelece�e 
De�i�en Paradigmalar” konulu iki panel sempozyumda ufkun geni�lemesini 
sa�lam��t�r. 
 
Sempozyumun düzeyini art�ran dü�ünceler geli�tiren de�erli ça�r�l� konu�mac�lara, 
kat�l�mlar�ndan ve katk�lar�ndan dolay� en derin te�ekkürlerimi sunar�m. 
 
�n�aat Mühendisli�i E�itimi Sempozyumu’yla geni� kat�l�ml� bir tart��ma platformu 
olu�turan �MO Merkez Yönetim Kurulu’na Sempozyum Düzenleme Kurulu ad�na 
�ükranlar�m� sunar�m. 
 
�n�aat Mühendisli�i E�itimi Çal��tay� bu sempozyumun bir kilometre ta��d�r ve 
kat�l�mc�lar� bu sempozyumun dan��ma kurulunu olu�turmu�tur. Burada 
gerçekle�tirilen çal��malar ve geli�tirilen öneriler sempozyumun 
biçimlendirilmesine önemli katk�lar sa�lam��t�r. Çal��tay kat�l�mc�lar�na 
te�ekkürlerimi sunar�m. Çal��taya ev sahipli�i yapan ve payda�� olan �MO �zmir 
�ubesi Yönetim Kuruluna ve çal��tay�n di�er payda�lar� olan �MO Ankara, �stanbul, 
Antalya �ubelerinin Yönetim Kurullar�na te�ekkürlerimi sunar�m.  
 
Sempozyuma kat�larak mesle�imizde e�itim sorunlar�n�n çözümüne ili�kin öneriler 
geli�tiren akademisyenlere, ö�rencilere, uygulamac� mühendislere, konuklara ve 
olu�turduklar� beyin f�rt�nas�yla tart��ma ortam�n�n zenginle�mesini sa�layan 
panelistlere te�ekkürlerimi sunar�m. 
 
Sempozyumun gerçekle�tirilmesi sürecinde de�erli çal��malar� ve katk�lar�ndan 
dolay� Düzenleme Kurulu’nun Say�n Üyelerine �ükranlar�m� sunar�m. 
 
�n�aat Mühendisli�i E�itimi I. Sempozyumu’nun destekleyici kurulu� ve firmalar�na 
te�ekkürlerimi sunar�m.    
 
K�sa bir sürede sempozyumun gerçekle�mesi için özverili çal��malar�ndan dolay� 
�MO Antalya �ubesi Yönetim Kurulu’na, �ube çal��anlar� Zekiye Tuna’ya, �smail 
Selçuk Y�lmaz’a ve di�er �ube çal��anlar�na te�ekkürlerimi sunar�m. 
 
 
Sayg�lar�mla, 
 
 
Sinan ALTIN 
Düzenleme Kurulu Ba�kan� 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. �N�AAT MÜHEND�SL��� E��T�M� SEMPOZYUMU, ANTALYA 

 vii

 
 
 

�Ç�NDEK�LER 
 

 
� S. Alt�n 

�n�aat Mühendisli�i E�itiminde �yile�tirme Gereksinimleri . . . . . . . . . . . . . .01 
 
 
Bölüm 1: Ça�r�l� Konu�mac� Bildirileri 

� U. Ersoy 
�n�aat Mühendisli�i E�itiminde Sorunlar, Nedenleri ve Çözüm Yollar�. . . . . 23   

 
� A. Ertep�nar 

Türkiye'de Yüksekö�retime Genel Bir Bak�� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 
 
� A. Gezgüç 

Türkiye’de Mesleki ve Teknik E�itim: Koç Holding’den Bir Çözüm Ad�m� 
Olarak “Meslek Lisesi Memleket Meselesi” Projesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49  
 

� �. Gürdamar 
Her �n�aat Mühendisi Bir Proje Yöneticisidir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 

 
� S. Pala 

Gelece�in �n�aat Mühendisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75  
 
� E. Payz�n 

Gelece�in Mühendisi: Yeni ��ler-Yeni Beceriler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81  
 
� D. Arditi 

ABD’de �n�aat Mühendisli�i E�itim Sorunlar�, Çözüm Aray��lar� ve  
Geli�meler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87  
 

� E. Aktan 
ABD’de �n�aat Mühendisli�i E�itimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97  

 
 
Bölüm 2: Bildiriler 

Türkiye’de Üniversite E�itiminin Sorunlar� ve Çözüm Aray��lar� 

� T. Baran, S. Kahraman 
Üniversitelerde “Ça��n Ruhu”: Bili�im Teknolojilerinin E�itime Katk�s� . . . . 111  

 
Temel E�itimin Ve Teknik E�itimin Sorunlar� ve Üniversiteye Etkileri 

� Ö. Gürsel, E. Tekergül, K. Turan, B. Toraman, Ö. Karagöz, M. Gülda�  
Cumhuriyetin �lk Y�llar�nda Bir E�itim Modeli: Köy Enstitüleri . . . . . . . . . . .121 

 
� H. Sezici, B. Y�lmaz, T. Y�lmaz  

�n�aat Sektöründe �stihdam Ve Ara Elemanlar . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .129  



1. �N�AAT MÜHEND�SL��� E��T�M� SEMPOZYUMU, ANTALYA 

 viii

Türkiye’de Meslek �çi E�itimin Sorunlar� ve Çözüm Aray��lar� 

� Z. Celep  
�n�aat Mühendisli�inde Meslekiçi E�itimi Uygulamalar�/Kazan�lan Deneyimler; 
Gelecek �çin Görü�ler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 

 
� T. S. Göksan, S. Uzundurukan, S. N.  Keskin  

Ya�am Boyu Ö�renme ve Avrupa Birli�i'nin Ya�am Boyu Ö�renme 
Programlar� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143 

 
Türkiye’de �n�aat Mühendisli�i E�itiminin Sorunlar� ve   
Çözüm Aray��lar� 

� Y. C. Toklu  
�n�aat Mühendisli�i E�itiminde Yeni E�ilimler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155  

 
� M. Aytekin  

�n�aat Mühendisli�i E�itimi Üzerine Dü�ünceler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167  
 
� L. Balas  

�n�aat Mühendisli�i E�itiminde Sürdürülebilir Geli�im Kavram� . . . . . . . . .177  
 
� N. O. Baykan, N. Baykan  

�n�aat Mühendisli�i E�itiminde Kavramsal/Kuramsal Yakla��m . . . . . . . . . 189 
 
� E. Karaesmen, E. Karaesmen  

Geçmi�ten Günümüze Sosyal ve Teknolojik Geli�melerin Mühendislik  
E�itimini �ekillendiri�i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199  

 
� C. O�uz, S. Alt�n, �. Ö. Yaman, M. S. K�rç�l, A. Bak�r, Gülsüm Sönmez  

�n�aat Mühendisli�i E�itiminde Türkiye Gerçe�i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207  
 
� F. Birinci  

Türkiye’de �n�aat Mühendisli�i E�itiminin Genel Durumu,  
Sorunlar� ve Çözüm Önerileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243  

 
Di�er Ülkelerdeki Geli�meler 

� O. Büyüköztürk, O. Güne�, B. Güne� 
Geli�mi� Ülkelerde �n�aat Mühendisli�i Vizyon Çal��malar� ve  
Türkiye’ye Yans�malar� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .255  

 
� Ü. Soygür 

21. Yüzy�lda �n�aat Mühendisi Yeti�tirmek;  
Ne Ö�retilmeli- Nas�l Ö�retilmeli ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265   

 
 

 

 

 

 



1. �N�AAT MÜHEND�SL��� E��T�M� SEMPOZYUMU, ANTALYA 

 ix

Bölüm 3: K�sa Sunumlu Bildiriler 

� S. Kahraman, Y. Ertutar, S. C. Girgin  
Mühendislik E�itimi ve Akreditasyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .277  

 
� T. Kocatürk, B. Ça�lar  

Elektronik Sunum Üzerine Baz� Yorumlar ve Sunumda Üç Boyutlu  
Canland�rman�n Kullan�m� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285  

 
� H. C. Mertol  

Yeni Ba�layan �n�aat Mühendisli�i Ö�retim Üyeleri �çin  
Ba�ar�l� Olabilme Yollar� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293  
 

� B. M. Tu�lu  
Türkiye’de Üniversite E�itiminin Durumu, Sorunlar� ve Çözüm Aray��lar�. . 303 

 
� E. Öz, H. �. Ünal  

Yabanc� Dilde E�itim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311  
 
� Y. T. Altunc�, C. Salman, Z. M. Do�an  

Mesleki E�itim Sorunlar� ve Yeni Model Aray��lar� . . . . . . . . . . . . . . . . . . .315  
 

� E. Oral, M. Oral, A. K�l�ç, G. M�st�ko�lu, E. Erdi�  
Türk �n�aat Sektörü Çal��anlar�n�n Mesleki Dil E�itiminden Beklentileri . . . 319  

 
� D. Güney  

�n�aat Mühendisli�i E�itiminde Disiplinleraras� Çal��ma Eksikli�inin 
Giderilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 

 
� T. Asan  

�n�aat Mühendisli�i E�itimine,  
Süreç ve Süreç Yönetimi Yakla��m� ile Bakmak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333  

 
� T. Y�lmaz, B. Y�lmaz, H. Sezici  

�n�aat Mühendisli�i Bölümü Ö�rencilerinin Ba�ar� Notlar�n�n 
De�erlendirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343  

 
� M. T.Özmen  

�n�aat Mühendislerinin �n�aat Mühendisli�i E�itimine ve Ö�rencilerine 
Katk�lar� Neler Olmal�d�r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 

 
� S. Ye�ilmen  

Türk �n�aat Mühendisli�i E�itiminin �yile�tirilmesine Yönelik Öneriler . . . . 359 
 
� H. F�ç�c�  

“21. Yüzy�lda Mühendislik E�itimi” Ara�t�rmalar�n�n Ortak Noktalar� . . . .  365 
 

� O. Üçüncü  
�n�aat Mühendisli�i E�itim-Ö�retimi Üzerine Yakla��mlar . . . . . . . . . . . . . 375  

 
� N. S. Kay�kç�  

�n�aat Mühendisli�i E�itimi ve Sorunlar� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385  



1. �N�AAT MÜHEND�SL��� E��T�M� SEMPOZYUMU, ANTALYA 

 x

� S. Engin, H. M. Atalay, F. Okay 
�n�aat Mühendisli�i Bölümü Ö�rencilerinin Performans�n� Etkileyen Faktörlerin 
De�erlendirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .393  

 
� C. Ta�demir, N. Kaya 

Mühendislik E�itimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403  
 
� M. �. Güney  

�n�aat Mühendisli�i E�itiminde Mesleki �ngilizcenin ve Hidrolik Laboratuar�n�n 
Katk�s� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  409  

 
� Ö. Özçelik, �. S. M�s�r, T. Baran, S. Kahraman  

Gerçek Zamanl�, Uzaktan Eri�imli Sarsma Tablas� Laboratuar� . . . . . . . . . .419  
 
� Z. Gündüz, U. Da�deviren  

�n�aat Mühendisli�i E�itiminde Geoteknik Bilimi ile �lgili Mesleki 
Sorumluluklar�n Bilinçlendirilmesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 

 
� H. Çeçen, B. Sertye�il���k, H. Alada�, E. Yurdakul, F. Topta�  

YTÜ �n�aat Mühendisli�i Yap� ��letmesi Yüksek Lisans E�itiminin Analizi . . 439  
 
� E. Öz, C. Akal�n, H. K�l�ç  

�n�aat Mühendisli�i Alt Bilim Dal� Olarak Geoteknik Anabilim Dal�’na Ait Bir 
De�erlendirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .451  

 
 

 



1. �N�AAT MÜHEND�SL��� E��T�M� SEMPOZYUMU, ANTALYA 

 1

�N�AAT MÜHEND�SL��� E��T�M�NDE �Y�LE�T�RME GEREKS�N�MLER� 
 

Sinan Alt�n* 
 
 

ÖZET 
 
Günümüzün ve yak�n gelece�in ko�ullar�, dü�ünebilen, ara�t�rabilen, çözüm 
üretebilen ve eksiklerini kendi tamamlayabilen, ö�renmeyi ö�renmi� mühendisleri 
gerektirmektedir. Küreselle�me, s�n�r a�an mühendislik, sanayile�mede ve 
teknolojide yeni a�amalar, ileti�im araçlar�n�n h�zl� geli�imi, ekonomik, toplumsal 
ve kültürel de�i�imler ülkemizde in�aat mühendisli�i alan�n� önemli ölçülerde 
etkilemi�tir. Bunun sonucu olarak in�aat mühendisli�inde kapsam, içerik, yöntem 
ve nitelik de�i�imleri; ö�renci niteli�indeki de�i�imler; ö�retim yöntem, araç ve 
olanaklar�ndaki de�i�imler; e�itim politikalar�ndaki de�i�iklikler, akademik 
donan�m� yetersiz yeni üniversitelerde in�aat mühendisli�i e�itimi ba�lat�lmas� gibi 
geli�meler Türkiye’de in�aat mühendisli�i e�itiminin de iyile�tirilmesini gerekli 
k�lmaktad�r. Bu konuda �MO, 11-12 Nisan 2009 tarihlerinde, üyelerinin ve 
akademisyenlerin kat�ld��� bir çal��tay düzenlemi�tir. Çal��tayda in�aat 
mühendisli�i e�itimi, a) Türkiye’de in�aat mühendisli�i e�itiminin bugünkü ve 
yak�n gelecekteki sorunlar� ile iyile�tirmeye yönelik aç�l�mlar�, b) Orta ö�retimin 
üniversite e�itimine etkileri, c) �n�aat mühendisli�i e�itiminde dünyadaki 
geli�meler, d) Üniversite sonras� e�itim gereksinimi olmak üzere dört ana tema 
alt�nda tart���lm��t�r. Bu bildiride, in�aat mühendisli�i e�itiminin iyile�tirme 
gereksinimleri, dü�ünceler ve e�itim çal��tay�ndan yans�malar sunulmu�tur.     
 
Anahtar Sözcükler: �n�aat mühendisli�i, e�itim, sorunlar, çözüm aray��lar�  
 
 

G�R�� 
 
Yirminci yüzy�l�n sonlar�na do�ru dünyada çok önemli de�i�im ve dönü�ümler 
ya�anm��t�r. Bu de�i�im ve dönü�ümlerin temelinde, evrensel olarak, çe�itli sosyo-
ekonomik geli�imler, bilim ve teknoloji alanda görülmemi� h�zl� ve kapsaml� 
de�i�imler yatmaktad�r. Sözü edilen geli�imler dünyada büyük bir bilgi 
patlamas�na neden olmu�tur. Özellikle son 50 y�l içerisinde üretilen bilgi, belki de 
insanl�k tarihinin önceki dönemlerinde üretilen toplam bilgi kadar olmu�tur. Son 
y�llarda bilgi art���ndaki ba� döndürücü h�z, bilginin izlenmesini bile güç duruma 
getirmi�tir. Bu de�i�me ve geli�meler sonucunda günümüz toplumlar� bilgi ve 
teknolojinin yo�un olarak üretildi�i ve tüketildi�i birer toplum haline gelmi�tir. 
Bilgi ve teknolojideki bu geli�meler ve de�i�imler ya�anan ça�� bir bilgi ve ileti�im 
ça�� haline getirmi�, bilgiye eri�im uzakl���n� tüm dünyada bir tu� mesafesine 
indirmi�tir. Sonuç olarak birçok ülke ekonomik, sosyal, politik ve teknolojik 
alanlarda i�birli�i ve dayan��maya yönelmi� ve bu sürecin sonunda küreselle�me 
ad� verilen olgu ya�anm��t�r. Küreselle�me de ülkelerin birçok alanda ortak 
hareket etme zorunlulu�unu ortaya koymas�n�n yan� s�ra bireysel anlamda da 
ac�mas�z bir rekabeti birlikte getirmi�tir. Dünyadaki bu de�i�im f�rt�nas�ndan 
Türkiye de etkilenmi� ve etkilenmeye devam etmektedir. Bir yandan teknolojideki 

                                                           
Sinan Alt�n 
Gazi Üniversitesi Müh. Fak. �n�. Müh. Bölümü, Ankara, Türkiye 
E-posta: saltin@gazi.edu.tr 
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h�zl� geli�im, di�er yandan üniversitelerimizin durmadan ço�alan, biçim ve boyut 
de�i�tiren sorunlar�, bugünkü mühendislik e�itiminin ne denli ça�da� ve nitelikli 
oldu�unu tart��maya açmaktad�r. Bu durumda in�aat mühendisli�i e�itiminin de 
sorgulanmas�, bugünkü ve yak�n gelecekteki durumunun, sorunlar� ile bunlar�n 
çözümüne yönelik aray�� ve aç�l�mlar�n geni� kapsamda ele al�nmas� gereksinimi 
belirmektedir.  
 
2008–2009 akademik y�l� itibar�yla, Türkiye’de, 94’ü devlet üniversitesi 45’i vak�f 
üniversitesi olmak üzere toplam 139 üniversite e�itim vermektedir (YÖK 
�statistikleri http://www.yok.gov.tr). Bu akademik y�lda ö�renci say�s� bir önceki 
akademik y�la göre %15,4, ö�retim eleman� say�s� ise ancak %1,7 artm��t�r. 
Yüksek ö�retimde okulla�ma oran� lisansüstü ö�retim hariç geçen y�l %38,18 
olarak gerçekle�mi�tir. ÖSYM’nin verilerine göre, Türkiye’de tüm yüksek ö�retim 
kurumlar�nda ö�renci say�s� 2008–2009 akademik y�l�nda 1 milyon 274 bin 618’i 
k�z olmak üzere toplam 2 milyon 924 bin 281’e yükselmi�tir.  
 
2008–2009 akademik y�l� ÖSYM sonuçlar�na göre Türkiye’de in�aat mühendisli�i 
ö�retimi veren üniversiteler, programlar� (normal ö�retim, ikinci ö�retim), 
yerle�tirilen ö�renci say�lar�, taban ve tavan puanlar� bildirinin sonunda Ek Tablo 
1’de verilmi�tir (ÖSYM �statistikleri http://www.osym.gov.tr). Bu tablodan 
görülece�i gibi, in�aat mühendisli�i e�itimi veren üniversiteler ülkemiz 
co�rafyas�nda yayg�nla�m��, buna ba�l� olarak ö�renim gören ö�renci say�s� 
önemli art��lar göstermi�tir. �n�aat mühendisli�i bölümlerine yerle�en ö�rencilerin 
taban puanlar�n�n da oldukça geni� bir yelpazeye yay�lm�� oldu�u görülmektedir. 
 
Tablo 1’de ülkemizdeki in�aat mühendisli�i programlar� ve programlara 
yerle�tirilen ö�renci say�lar� özetlenerek verilmi�tir. Tablolardan görülece�i gibi 
üniversitelerin 48’inde (39’u devlet, 4’ü vak�f üniversiteleri, 4’ü K�br�s 
üniversiteleri, 1’i Azerbaycan üniversitesi) in�aat mühendisli�i bölümü 
bulunmakta, merkezi sistemle ö�renci almaktad�r. 39 devlet üniversitesinin in�aat 
mühendisli�i bölümlerinde 39’u normal ö�retim, 26’s� ikinci ö�retim olmak üzere 
65 lisans ö�retim program� bulunmaktad�r. �kinci ö�retim lisans program� bulunan 
bölümlerde, ikinci ö�retime yerle�tirilen ö�renci say�s� ile o bölümlerde normal 
ö�retime yerle�tirilen ö�renci say�s�n�n ayn� oldu�u dikkati çekmektedir. Di�er bir 
ifade ile normal ö�retim için belirlenen ö�renci kontenjanlar� bu bölümlerde ikiye 
katlanm��t�r. Lisans program� say�s�na vak�f üniversitelerinin ö�retim programlar� 
da eklendi�inde ülkemiz s�n�rlar� içinde toplam 69 program in�aat mühendisli�i 
lisans ö�retimi vermektedir.  
 
2009 y�l� itibar� ile devlet üniversitelerinde 39 normal ö�retim program�na 3109 
ö�renci, 26 ikinci ö�retim program�na 2021 ö�renci, vak�f üniversitelerinde 4 
normal ö�retim program�na 251 ö�renci olmak üzere toplam 5381 ö�renci 
al�nm��t�r. Bunlara ek olarak K�br�s’ta 4, Azerbaycan’da 1 üniversitede in�aat 
mühendisli�i bölümü ö�renci seçme s�nav�yla ö�renci kabul etmektedir. Bugünkü 
ö�renci say�s� göz önünde bulunduruldu�unda Türkiye’de in�aat mühendisli�i 
bölümlerinde önümüzdeki 4 y�l içinde 21.000’in üzerinde ö�rencinin lisans e�itimi 
alaca�� görünmektedir. Yine bu ö�renci say�s� dikkate al�nd���nda her y�l 5000’in 
üzerinde in�aat mühendisi in�aat sektöründe yer alma çabas� içinde bulunacakt�r.  
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Devlet Üniv. 39 39/26 3109/2021 65 5130 
Vak�f Üniv. 4 4/-- 251/--- 4 251 
K�br�s ve Azerbaycan Üniv. 5 5/-- 201/-- 5 201 
TOPLAM 48 48/26 3561/2021 74 5582 

Tablo 1. �n�aat Mühendisli�i Bölümleri ve Yerle�tirilen Ö�renci Say�lar� 
 
 
Çok iyi bilindi�i gibi ülkemizde yat�r�mlar�n çok önemli bir bölümü in�aat 
mühendisli�i alan�nda yer almaktad�r. Sa�l�kl� ve verimli bir uygulaman�n, iyi 
yeti�mi� mühendis kadrosunca gerçekle�tirilebilece�i aç�kt�r. Ülkemizde çok önemli 
ulusal ve uluslar aras� uygulamalar� gerçekle�tiren iyi yeti�mi� bir mühendis 
grubunun varl��� nas�l yads�namaz ise, çe�itli nedenlerden kaynaklanan, dü�ük 
düzeyde mühendislik bilgisi ile donan�ml� önemli bir mühendis kitlesinin 
bulundu�u da bir gerçektir. Bu durum in�aat mühendisli�i e�itiminde yeterlili�in 
çok yönlü irdelenmesini gerektirmektedir.     
 
Son 30–50 y�lda, in�aat mühendisli�inde kapsam, içerik, yöntem ve nitelik 
de�i�imleri, ö�renci niteli�indeki, ö�retim yöntem, araç ve olanaklar�ndaki 
de�i�imler, akademik donan�m� yetersiz yeni üniversitelerde in�aat mühendisli�i 
e�itimi ba�lat�lmas� gibi geli�meler, önceki ko�ullara göre geli�tirilmi� olan 
Türkiye’deki in�aat mühendisli�i e�itiminin de iyile�tirilmesini zorunlu duruma 
getirmi�tir. Türkiye’deki in�aat mühendisli�i e�itiminin bugünkü durumu ve çe�itli 
sorunlar� ile bunlar�n çözümüne yönelik aray��lar�n geni� kapsamda ele al�nmas�, 
in�aat mühendisli�i e�itimi konusunda i�levsel, dinamik bir sürecin ba�lat�lmas� ve 
sürecin izlenmesi gerekmektedir. �MO’nun 11–12 Nisan 2009 tarihinde �zmir 
�ubesi’nde düzenledi�i in�aat mühendisli�i e�itimi çal��tay�nda; a) Türkiye’de 
in�aat mühendisli�i e�itiminin bugünkü ve yak�n gelecekteki sorunlar� ile 
iyile�tirmeye yönelik aç�l�mlar, b) Orta ö�retimin üniversite e�itimine etkileri, c) 
�n�aat mühendisli�i e�itiminde dünyadaki geli�meler, d) Üniversite sonras� e�itim 
gereksinimi, olmak üzere dört ana tema tart���lm��t�r. Bu bildiride in�aat 
mühendisli�i çal��tay�nda ortaya ç�kan dü�ünceler sunulmu�tur (�n�aat 
Mühendisli�i E�itimi Çal��tay� Raportör Raporlar�,  �MO �zmir �ubesi, 11–12 Nisan 
2009 ). 
 
 

DÜ�ÜNCELER VE E��T�M ÇALI�TAYINDAN YANSIMALAR 
 
�n�aat mühendisinin u�ra� alan� karma��k fiziksel olaylar� anlamak ve bunlar� 
matematikten faydalanarak çözümlemektir. Fiziksel olaylar�n çözümünde in�aat 
mühendisleri matematik bilgisinden geni� ölçüde yararlanmaktad�r. Fiziksel 
problemlerin karma��k olu�u mühendisin kuraca�� matematik model için birçok 
varsay�m yapmas�n� gerektirir. Mühendis kurdu�u matematik modeli analiz ederek 
uygulamada kullanaca�� büyüklükleri elde eder ve bu sonuçlar�n gerçek fiziksel 
olay� yans�tt���n� kabul eder. �zlenen bu yolda, kesin sonuçlar yerine fiziksel 
probleme bir yakla��m elde edilir. Bu yakla��m kurulan matematik modelin fiziksel 
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problemi ne ölçüde yans�tt��� ile ilgilidir. Mühendisin izledi�i bu yolda basitle�tirme 
ve çözümleme olmak üzere iki temel ad�m bulunmaktad�r. Basitle�tirme Sanat�; 
Fiziksel problemi önce anlamak idealle�tirmelere dayal� olabildi�ince basit ancak 
gerçek fiziksel probleme uygun bir matematik model olu�turmakt�r. Çözümleme 
Becerisi; Analiz yöntemlerini matematik modele uygulayarak sonuçlar elde etmek 
ve bunlar� fiziksel gerçek probleme uygulamakt�r. Elde edilen sonuçlar birinci 
a�amadaki basitle�tirme sanat�ndaki ustal�kla yak�ndan ili�kili olup, varsay�mlar ve 
öngörüler çerçevesinde do�rudur. Sonuçlar gerçek fiziksel problemi ancak bir 
yakla��kl�kla tariflemektedir. Önceki dönemlerdeki olanaklar göz önünde 
bulunduruldu�unda, in�aat mühendisli�inde bu iki a�ama da önem ta��makta, 
problemlerin çözümü için mühendisin iyi bir donan�m gereksinimi bulunmaktayd�. 
�n�aat mühendisinin çal��ma düzeni ve anlay��� bugün farkl�la�m��t�r. Geçen süreç 
içinde, bu iki a�amal� bütünde, fiziksel problemin anla��lmas� önemini 
kaybederken ikinci a�ama daha önemli bir duruma gelmi�tir. Günümüzde 
geli�tirilen analiz ve tasar�m yapan bilgisayar programlar�, çözümleme a�amas�n�n 
öne ç�kmas�n�n en önemli etkenlerinden biri olmu�tur. Bu durum h�zl� tasar�m� 
sa�lam��, ancak dü�ünsel güç önemini kaybetmi�tir. Dü�ünsel gücün azalmas� 
mühendislik öngörüsünü önemli ölçekte zay�flatm��, ç�kt�lar�n de�erlendirilmesi, 
muhakeme edilmesi neredeyse yap�lamaz duruma gelmi�, sonuçlar�n neredeyse 
dogmatik sonuçlar gibi alg�lanmas� yanl��l���n� olu�turmu�tur.  
 
Yukar�da in�aat mühendisli�inin farkl�la�an anlay�� ve davran��� için özel bir örnek 
sunulmu�tur. Ülkemizde in�aat mühendisli�i ö�retimi, bu ve yan�nda say�labilecek 
birçok nedenlerle günümüz ko�ullar�nda yetersiz kalmaktad�r. Sorunlar�n 
belirlenebilmesi ve çözüm önerileri yap�labilmesi için de�i�en ko�ullar�n bilinmesi 
zorunlu görünmektedir. 
 
 

DE���EN KO�ULLAR 
 
De�i�en ko�ullar; in�aat mühendisli�i kapsam�nda, ö�renci niteli�inde, ö�retim 
araç ve olanaklar�nda, e�itim politikalar�nda de�i�iklikler olmak üzere dört ana 
ba�l�k alt�nda toplanm��, öne ç�kan dü�ünceler a�a��da verilmi�tir. 
 
�n�aat Mühendisli�inde Kapsam De�i�iklikleri; Dünyay� saran küreselle�me 
ak�m� ve teknolojideki ba� döndürücü h�zl� geli�meler, bilgisayarlar�n ve ileti�im 
araçlar�ndaki geli�meler, sanayile�medeki yeni a�amalar, s�n�r a�an mühendislik, 
ekonomik, toplumsal ve kültürel de�i�imler in�aat mühendisli�inde de önemli 
kapsam de�i�ikliklerine neden olmu�tur. Mühendisli�in de küreselle�mesi, 
uluslararas� rekabeti geli�tirmi� ve bireysel ve küçük boyutlu projelerin yerini proje 
yönetimi, bütüncül tasar�m ve büyük ölçekte disiplinler aras� uygulamalar 
yayg�nla�m��t�r. Tüm dünyada oldu�u gibi ülkemizde de sürdürülebilir kalk�nma 
kavram� önem kazanm��t�r. Sürdürülebilir kalk�nma, toplumlar�n ekonomik 
büyüme ve refah seviyesini yükseltme çabalar�n�, çevreyi ve yeryüzündeki tüm 
insanlar�n ya�am kalitesini koruyarak gerçekle�tirme yöntemidir. �n�aat 
mühendisli�i alan� da sürdürülebilir kalk�nma için kendini uyumlu hale getirerek 
hizmetlerini çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik çerçevesi içinde 
gerçekle�tirmektedir. Bu durum da salt fiziksel gereksinimler yan�nda, sosyal ve 
be�eri gereksinimlere, tarihi ve kültürel miras�n korunmas�na önem kazand�rm��t�r. 
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Ö�renci Niteli�inde De�i�meler; �n�aat mühendisli�i en çok tercih edilen bir 
meslek durumundayken, bu popülaritesini önemli ölçülerde kaybetmi�, bu da 
ö�renci tercihlerine yans�m��t�r. Üniversiteye giri� s�nav�na endeksli orta ö�retim, 
bir mühendisin olmazsa olmaz özelliklerinin a��nmas�na, dü�ünme/tart��ma 
yetene�inin neredeyse kaybolmas�na neden olmu�tur. Muhakeme yetisinin 
geli�tirilememesi, problemlere yakla��m� ve çözümleme becerisini, depolanan bilgi 
ile s�n�rlam��t�r. Ülkemizdeki sosyal ve ekonomik zor ko�ullar da eklenince ö�renci 
motivasyonunu önemli ölçülerde kaybetmi�tir. Her �ey çabuk ve minimum enerji 
ile al�nacak bir mezuniyet belgesine dönü�türmü�tür.  
 
Ö�retim Araç ve Olanaklar�nda De�i�imler; Teknolojik ve ileti�im 
araçlar�ndaki geli�meler (elektronik hesaplay�c�lar, programlar, internet, e-posta, 
vb.) s�n�flarda ö�retim yöntemini de�i�tirmi�tir. Ö�rencinin ö�retim materyallerine 
ula��m�n� çok kolayla�t�rm��t�r.    
 
E�itim Politikalar�nda De�i�iklikler; Nitelik toplumda önemini kaybedince, 
nitelik ile nicelik aras�ndaki denge kaybolmu�tur. Üniversite say�s� okulla�ma 
oran�na ba�lanm�� ve bu oran�n art��� sa�lanmaya çal���lm��t�r. �stihdam ile 
ö�renci kontenjanlar� aras�nda bir ili�ki endi�esi yöneticiler taraf�ndan pek 
ta��nmamaktad�r. Bunun sonucunda alt yap�s� ve akademik donan�m� yetersiz 
üniversite say�s� artarken, ö�renci say�s� da katlanarak art�r�lm��t�r. Bütün bunlara 
ilave olarak, ç�kar�lan ö�renci aflar� ile ba�ar�s�zl�k kavram� a��nd�r�lm��t�r. 
Geçmi�te ç�kar�lan aflar göz önünde bulunduruldu�unda bunlar�n gelecekte de 
devam edece�i endi�eleri ta��nmaktad�r. 
 
 

�N�AAT MÜHEND�SL��� E��T�M�NDE ARAYI�LAR 
 
 
Türkiye’de �n�aat Mühendisli�i E�itiminin Sorunlar� ve Çözüm Aray��lar� 
 
Türkiye’de in�aat mühendisli�i e�itiminin sorunlar�: e�itim politikalar�, amaç ve 
hedef olu�turmada k�s�rl�k, ö�retim üyeleri ve ö�rencilere ili�kin sorunlar olmak 
üzere dört ana ba�l�k alt�nda toplanm��t�r. 
 
E�itim Politikalar�na �li�kin Sorunlar: Türkiye’de 2009 y�l� itibar� ile merkezi sistemle 
ö�renci kabul eden in�aat mühendisli�i bölüm say�s� (K�br�s ve Azerbaycan 
üniversiteleri hariç) 43, yerle�tirilen ö�renci say�s� 5381’dir. Ülke gereksinimi, i� ve 
istihdam olanaklar� dü�ünülmeden, gelece�e yönelik hedefsizlik ve plans�zl�k 
içinde yeni in�aat mühendisli�i bölümleri aç�lmaktad�r. Yeni aç�lan bölümlerde alt 
yap� ve ö�retim kadrosu yetersizdir. Bugünkü durumu ile mevcut in�aat 
mühendisli�i programlar�n�n say�s� çok fazlad�r. Üniversite kap�s�nda biriken 
ö�renci say�s�n�n fazlal���, plans�zl��� daha körüklemekte ve bunun sonucunda her 
y�l in�aat mühendisli�i bölümlerinde ö�renci kontenjanlar�n�n art���na neden 
olmaktad�r. �n�aat mühendisli�i bölümleri kapasitelerini çok a�an say�da ö�renciye 
mesleki ö�retim ve e�itim vermeye çabalamaktad�rlar. Ö�renci kontenjanlar�ndaki 
önlenemeyen art��, çe�itli sorunlarla bo�u�an bölümlerin sorunlar�n� daha da 
art�rmakta ve e�itim düzeyini dü�ürmektedir. 
 
De�i�tirilen yönetmelikler ve sonu gelmeyen ö�renci aflar� sonucu, ba�ar�s�zl�k 
ortadan kalkm��t�r. Üniversiteye giren eninde sonunda mezun olmakta, di�er bir 
ifadeyle zorla mezun edilmektedir. Sonuçta, yeti�tirilen mühendisin niteli�i de 
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sürekli olarak dü�mektedir. Ülke gereksinimin çok üzerinde yeti�tirilen dü�ük 
düzeyli mezunlar, in�aat mühendisi enflasyonuna, i�sizli�e ve dü�ük ücrete neden 
olmaktad�r. ABD’de bir milyon ki�iye 750 mühendis-mimar dü�erken, ülkemizde 
bir milyon ki�iye dü�en in�aat mühendisi say�s� 1000’in üzerindedir. �stihdam�n da 
ülkemizde s�n�rl� oldu�u göz önünde tutuldu�unda lise mezunu i�sizlik, üniversite 
mezunu i�sizli�e dönü�mü�tür. Bunlar�n do�al sonucu olarak, in�aat mühendisli�i 
mesle�ine ra�betin azalmas�na, daha dü�ük düzeyde ö�renci gelmesine, e�itim 
düzeyinin daha da dü�mesine ve k�s�r döngüye girilmesine yol açm��t�r. 
 
Amaç ve Hedef Olu�turmada K�s�rl�k: Geli�mi� üniversitelerde uzun ve k�sa vadeli 
projeksiyonlar belirlenerek aral�klarla bunlar�n gerçekle�me durumlar� tespit 
edilmektedir. Ba�ar�l� olan birimler ve ki�iler ödüllendirilirken, ba�ar�s�zlar i�ini 
kaybetmekle yüz yüze kal�rlar. Bugün Türkiye’de üniversitelerin büyük bir k�sm�n�n 
en önemli sorunlar�ndan biri gelece�e yönelik sa�l�kl� bilimsel program ve 
hedeflerinin olmamas� olarak görülmektedir.  
 
Türkiye’de tüm in�aat mühendisli�i bölümleri gelece�e yönelik hedef ve 
çal��malar�n� misyon (özgörev) ve vizyon (öngörü) ba�l�klar� alt�nda belirleyerek 
ö�rencilerine, meslek camias�na ve topluma taahhütte bulunmakta, bunu da web 
sayfalar�nda duyurmaktad�rlar. �n�aat mühendisli�i bölümlerinin web sayfalar� 
incelendi�inde, özgörev ve öngörü ba�l�klar� alt�nda yaz�lanlar�n hemen hepsinin 
birbirine benzer ya da özde� oldu�unu görmek mümkündür. Bu durum teorik 
olarak e�itim ö�retim programlar�n�n birbirine benzer oldu�unu ve hemen hemen 
ayn� donan�mda in�aat mühendisi yeti�tirmeyi taahhüt ettiklerini göstermektedir. 
Ya da özgörevlerini sa�l�kl� tan�mlayamad�klar� için ö�retim programlar�n� ya 
yabanc� üniversitelerden ya da yurt içindeki geli�mi� üniversitelerden kopya 
etmektedirler. Bunun ötesinde, herhangi bir düzenleyici unsur ve kullan�c� 
gruplar�ndan kaynaklanan bir bask� da mevcut olmad���ndan, programlar�n 
olu�mas� bireysel kayg�lardan büyük ölçüde etkilenmektedir. K�sa, orta ve uzun 
vadede özgörevle uyumlu öngörülerin nas�l ve ne ölçülerde gerçekle�ti�inin 
belirlenmesi önemli bilinmezlik içinde kalm�� görünmektedir. 
 
Ö�retim Üyelerine �li�kin Sorunlar: Say�s� a��r� art�r�lan in�aat mühendisli�i 
bölümlerinde yeterli say�da ö�retim üyesi bulunmamaktad�r. Ülkemizde in�aat 
mühendisli�i e�itimi veren programlarda ö�retim üyesi ba��na dü�en ö�renci 
say�s� Avrupa ortalamas�n�n 1,5-2 kat�d�r. Bu durumun ö�retim kalitesini, uzun 
vadede mühendislik hizmetlerinin niteli�ini daha da olumsuz etkilemesi 
kaç�n�lmazd�r. Say�ca yetersiz ö�retim elemanlar� ile aç�lm�� bölümlerde ö�retim 
elemanlar� a��r� ders yükü alt�nda kelimenin tam anlam�yla ezilmektedir. Bu da 
do�al olarak hem e�itim kalitesinin dü�mesine hem de arge faaliyetlerinin 
yap�lamaz duruma gelmesine neden olmaktad�r. Bunun yan� s�ra, gelecekte 
ö�retim üyesi olabilecek ara�t�rma görevlisi say�s� da bölümlerde çok yetersiz 
kalm��t�r. Daha da kötüsü, ö�retim üyesi say�s�n�n art�r�lmas� amac�yla yap�lan 
düzenlemeler sonucunda, ö�retim üyesi niteli�i çok dü�ürülmü�tür. Vahim bir 
tespit olarak in�aat mühendisi olmayan ö�retim elemanlar� in�aat mühendisli�i 
bölümlerinin kadrolu elemanlar� durumunda bulunmakta ve meslek derslerini 
vermektedir. Bu say� in�aat mühendisli�i bölümlerinin önemli bir k�sm�nda mevcut 
ö�retim kadrosunun yakla��k %20’si oran�ndad�r (�n�aat Mühendisli�i E�itiminde 
Türkiye Gerçe�i, �MO Yay�nlar�, No: �MO/08/04, Eylül 2008). Verilen e�itim 
düzeyi ö�retim elemanlar�n�n nitelikleriyle yak�ndan ilgilidir. Bu durum e�itim 
düzeyinin çok a�a��lara çekilmi� oldu�unun üzücü bir göstergesidir. Verilen 
doktoralar�n birço�unda nitelik önemli bir sorundur. Doçentlik s�navlar�na giren 
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adaylar�n önemli bir bölümünde bilgi birikimi ve bilgi düzeyinin çok dü�ük kalm�� 
oldu�u tespitleri ac� bir gerçektir. Daha da ürkütücü olan�, bu adaylar�n hepsinin 
ö�retim üyesi olarak in�aat mühendisli�i bölümlerinde lisans ve yüksek lisans 
düzeylerinde ders veriyor olmalar�d�r. Ülkemizin ko�ullar� ö�retim üyesinin 
önceliklerini de�i�tirmi�tir. E�itim, ö�retim üyesinin para kazanma ve yay�n yap�p 
doçent olma iste�inin ard�ndan üçüncü önceli�i durumuna gelmi�tir.  
 
Ö�rencilere �li�kin Sorunlar: �lk ve orta e�itimden ba�layan üniversite giri� s�nav�na 
endeksli e�itim sonucunda, ö�renci dü�ünme/tart��ma yetene�ini yitirmektedir. 
Ö�retim ve s�nav sisteminin bilgi depolamaya yönelik olu�u ö�renciyi ezbere 
zorlamakta, dü�ünsel gücü a��nd�rmaktad�r.  
 
Gereksinimden çok fazla say�daki in�aat mühendisli�i bölümünün getirdi�i 
mühendis enflasyonu, mühendis devalüasyonuna, bu da ö�rencide mesleki 
motivasyonun ve heyecan�n yok olmas�na neden olmu�tur.  
 
Çözüm yakla��mlar�: 
 
E�itim ko�ullar� ve ö�renci niteli�indeki önemli de�i�iklikler çözüm aray��lar� için 
a�a��da verilen üç yakla��m� ortaya koymu�tur. 

1. De�i�ikli�i kabul edip, bununla uyumlu e�itim düzeni ara�t�rmak. 

2. De�i�ikli�i tersine çevirmeye u�ra�mak. 

3. Birinci ve ikinci seçenekleri ba�da�t�rmaya çal��an orta yol. 
 
Çözüm önerileri ço�unlukla ikinci ve üçüncü yakla��m çerçevesindedir. Ancak, 
de�i�imler yerel ve evrensel iki temel nedenden kaynaklanmaktad�r. Yerel 
nedenlerin olu�turdu�u olumsuzluklar�n zor da olsa ortadan kald�r�labilmesi olas� 
olmas�na ra�men evrensel nedenleri yak�n bir gelecekte düzeltebilmenin imkan� 
yoktur. Gelecekteki çal��malarda birinci yakla��ma a��rl�k verilmesinin do�ru 
olaca�� dü�ünülmektedir. Çözüm yakla��mlar� için öneriler a�a��da verilmi�tir. 
 
E�itim Politikalar�na �li�kin Öneriler: Yüksek ö�retime ayr�lan bütçenin milli gelir 
(GSMH) içindeki pay�, 2007 y�l�nda %1,05 iken, bu rakam 2008 y�l�nda % 1,02 
düzeyinde kalm��t�r. 2009 y�l�nda bu oran gerileyerek % 0,79 olarak geli�mi�tir. 
Yüksek ö�retim bütçesi yeni aç�lan üniversiteler de dikkate al�nd���nda son derece 
yetersiz kalacak ve kamu üniversitelerindeki yüksek ö�retimin niteli�ini daha da 
olumsuz etkileyecektir. Genelde e�itime, özelde in�aat mühendisli�i e�itimine 
ayr�lan bütçe art�r�lmal�d�r. �n�aat mühendisli�i bölümlerinde kontenjanlar 
azalt�lmal�d�r. Gereksinim, i� olanaklar�, e�itici kadrosu, alt yap�s� dü�ünülmeden 
yeni bölüm aç�lmamal�, ba�ar�s�z bölümler kapat�lmal�d�r. Nitelikli mühendis 
yeti�tirme görevinin birkaç üniversiteye verilmesi, seçilen bu üniversitelerde 
kontenjanlar�n azalt�larak, olanaklar�n�n art�r�lmas� dü�ünülebilecek bir model 
olabilir.  
 
MÜDEK ulusal düzeyde isteyen mühendislik lisans e�itim programlar�n� 
denetlemekte ve akredite etmektedir. 1 Temmuz 2009 tarihi itibar�yla in�aat 
mühendisli�i bölümü bulunan 9 üniversitenin 9’u normal ö�retim, 4’ü ikinci 
ö�retim olmak üzere 13 program denetlenerek akredite olmu�tur 
(www.mudek.org.tr). �n�aat mühendisli�i programlar�n�n denetlenmesinin te�vik 
edilmesi, di�er bölümlerin de dinamik bir yap�ya kavu�turulmas�na, programlar�n 
kendi içinde disipline edilmesi gibi önemli yararlar sa�layaca�� dü�ünülmektedir. 
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�n�aat mühendisli�i programlar�ndan beklenen mesle�e özgü niteliklerin 
belirlenmesi için �MO ile MÜDEK’in ortak çal��ma yapma olanaklar�n�n bulunmas� 
ve geli�tirilmesinin, in�aat mühendisli�i e�itiminde niteli�in art���na önemli katk�da 
bulunaca�� dü�ünülmektedir. Mezun in�aat mühendisi niteliklerini �MO’nun 
de�erlendirmesi bir model olabilir. 
 
Amaç ve Hedef Olu�turmaya �li�kin Öneriler: Mühendislik hizmetleri yelpazesinin 
bugünkü ve yak�n gelecekteki durumu sa�l�kl� biçimde ele al�nmal� ve her 
üniversite yeti�tirece�i mühendis modelini belirleyerek e�itim düzenini buna uygun 
biçimde olu�turmal�, gerçekle�me oran� da sa�l�kl� bir model içinde izlenmelidir.  
 
Ö�retim Üyelerine �li�kin Öneriler: Doktora yapt�rma yetkisinin ko�ullar� mutlaka 
olmal�d�r. Bu ko�ullar objektif bilimsel ölçütlerle belirlenmelidir. Her bölüme 
doktora verme yetkisi verilmemeli, geli�mi� üniversiteler, di�erlerinin ara�t�rma 
görevlilerine doktora yapt�rmal�d�r. Yeni üniversitelerle geli�mi� üniversiteler 
e�le�tirilerek etkile�im ve i�birli�i sa�lanmal�d�r. 
 
Ö�rencilere �li�kin Öneriler: �n�aat mühendisli�i ö�rencileri ald�klar� lisans 
e�itiminden çok mutlu olmad�klar� ve ö�retimin ezbere dayand���n� ifade 
etmektedirler (�n�aat Mühendisli�i E�itiminde Türkiye Gerçe�i, �MO Yay�nlar�, No: 
�MO/08/04, Eylül 2008). Ö�retimde amac�n bilgi aktarmak de�il, ö�renciye 
sorunu anlama (durum muhakemesi, analiz ve sentez yapabilme, ö�rendi�ini 
uygulama, sonuçlar� de�erlendirme) gücünü kazand�rmak oldu�u hiç bir zaman 
dikkatten kaç�r�lmamal�d�r. Ö�rencinin analitik dü�ünme yetene�ini pratik 
problemlerin ve projelerin geli�tirdi�i dikkate al�narak, ö�retim üyesinin ders 
anlatman�n yan�nda, yap�c� bir sonuca ula�mak amac� ile haz�rlad��� problemlerin 
çözümünde, ö�renciye yol göstermesi ve onun çal��mas�n� ele�tiren bir unsur 
olmas� önerilmektedir. Seminerlerle birlikte benzetim, rol alma, tart��ma ve örnek 
olay gibi grup çal��malar�, gelece�in mühendisinin muhakeme ve karar verme 
yeteneklerini geli�tiren yöntemlerdir. Deneyimler, grup içinde bulunman�n, ayn� 
formasyona sahip olmayan ö�rencilerde bile, konular�n anla��lmas�n� 
kolayla�t�rd���n� göstermi�tir. Ö�renci ö�renmek, özümsemek de�il de sonuca 
ula�mak istiyorsa, ikisini bir araya getiren uygulamalar yap�lmal�d�r. 
 
Ö�retim sürecinde haz�r program kullan�m� ö�retim programlar�nda derslerin içine 
girmi�tir. Hatta in�aat mühendisli�i ö�retim programlar� incelendi�inde haz�r 
program ad� ile aç�lm�� derslerin bile oldu�u görülmektedir. Ö�renci nas�l 
çal��t���n� bilmedi�i bir programa, muhakemeden yoksun, sadece veri 
haz�rlamakta, ç�kt�lar�n� yorumlayamamaktad�r. Haz�r program kullan�m� yerine 
derslerde konularla ilgili programlama yapt�r�lmas� dü�ünme, muhakeme ve 
yorumlama becerisi kazand�rma için önemli bir çaba olacakt�r. 
 
Ö�rencide dü�ünme ve ö�renme yetene�inin geli�tirilmesi için eksiksiz bilgi 
aktar�m� yerine temel ilkeler verilip bo�luklar�n ö�renilerek tamamlanmas�n�n 
istenmesi etkin sonuçlar verebilecektir. Ö�retilmek istenenlerin, konular 
öncesinde, pratikte kullan�m yerlerinin teknoloji ile ili�kilendirilmesi, bunun için 
görsel ileti�im araçlar�ndan faydalan�lmas�, ö�rencinin konular üzerinde ilgisinin 
çekilmesini sa�layaca�� gibi “neye yarayacak?” sorusuna ba�tan cevap 
olabilecektir.  
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Ö�renci say�s� çok olmas�na ra�men;  

- Teorik bilgilerin uygulamalarla desteklenmesi ö�retim için gerekli önemli 
enstrümanlardan biridir. Ancak uygulamalar�n salt ö�retim eleman� 
taraf�ndan yap�lmas� yerine ö�renci kat�l�m�n�n sa�lanmas� daha kal�c� 
olmaktad�r. Yol gösterilerek ve denetlenerek problemin ö�renci taraf�ndan 
çözülmesinin sa�lanabilmesi temel ilkelerin ve teorinin daha iyi anla��lmas�n� 
sa�layabilecektir. Ö�retim program� içerisinde bu tür uygulaman�n 
yayg�nla�t�r�lmas�n�n yararl� olaca�� dü�ünülebilir. 

- Ayr�ca ders d��� projeler ö�rencinin ilgisini çekmekte, ö�renciyi ara�t�rmaya 
yöneltmektedir. Meslek derslerinde iyi planlanm�� ders d��� projeler ö�retime 
ve ö�renciye önemli katl�lar sa�layabilecek, ö�rencide isteklendirmeyi olumlu 
yönde etkileyebilecektir.   

- Yüksek ö�retim ile sanayi ili�kisinin mutlaka geli�tirilmesi gerekmektedir. 
�n�aat mühendisli�i bölümleri ile kamu ve özel sektör aras�nda ba�lar�n 
kurulmas� arge çal��malar�n�n yan� s�ra lisans ö�retimi sürecinde ö�rencinin 
sanayi ile tan��mas�n� sa�layabilecektir. Ö�rencinin de payda� olabilece�i 
projelerde çal��ma olana�� do�abilecek, isteklendirme kazand�rabilecektir.     

- �yi bir mühendislik e�itimi için ö�rencilerin yeterli teorik bilgiyi almalar�n�n 
yan�nda, bu bilgileri laboratuar çal��malar�yla da peki�tirmeleri 
gerekmektedir. Oysa bugün ülkemizdeki pek çok üniversitenin laboratuar alt 
yap�s� yeterli düzeyin çok alt�ndad�r. Laboratuar alt yap�s� ve olanaklar�n�n 
mutlaka geli�tirilmesi, ö�rencinin laboratuar çal��malar�n�n içinde yer almas� 
sa�lanmal�d�r. Olanaks�zl�k durumda sanal laboratuar çal��mas� uygulamas� 
dü�ünülmeli, ancak gerçek laboratuar çal��mas� yapt�r�lmas�n�n yollar� 
bulunmal�d�r. 

 
 
Orta Ö�retimin Üniversite E�itimine Etkileri 
 
Ö�retim, okul öncesinden ba�lay�p üniversite sonras�na kadar bir bütündür. Orta 
ö�retimin genel amac�, ö�rencileri, ilgi alanlar� ve yetenekleri do�rultusunda 
mesle�e, i� hayat�na ve yüksek ö�retime haz�rlamakt�r. Önceki ö�retim 
a�amalar�nda iyi yeti�memi� ö�rencilerle yüksek ö�retimin gerekti�i gibi ve verimli 
yürütülmesi beklenemez. Bu durum da üniversitedeki e�itimin ilk ve orta 
ö�retimden soyutlanamayaca�� ve yüksek ö�retimin kalitesini belirleyen önemli 
etkenlerden birisi oldu�u gerçe�ini ortaya koymaktad�r. Orta ö�retimdeki 
sorunlar�n öncelikle ortaya konulmas�, orta ö�retimin üniversite e�itimine etkilerini 
aç�k bir biçimde gösterecektir.   
 
Orta Ö�retim Sorunlar�: Türkiye’de orta ö�retimde kar��la��lan genel sorunlar 
a�a��da verilmi�tir: 

- Kalabal�k s�n�flar  

- Alt yap�s� yetersiz, sa�l�ks�z binalarda e�itim  

- Niteliksiz ve yetersiz ö�retim kadrosu 

- Ö�retim programlar� 

- E�itim sistemi sorunlu, okul içine dönük, çevre-i� hayat� ile okul ili�kisi zay�f  

- Ders araç ve gereçleri yetersiz 

- Ö�rencileri genel e�itimden, mesleki e�itime kayd�rmada ba�ar�s�z 
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- Ö�rencilerin ruhsal ve bedensel geli�imine önem verilmemekte 

- Ö�retim ezbere dayanmakta, analitik ve yarat�c� dü�ünce geli�tirilememekte 

- Finansman sorunu, vb. 
 

Y�llar 
MEB Bütçesinin 

Konsolide Bütçeye 
Oran� (%) 

MEB Bütçesinin 
GSMH’ye Oran�  

(%) 
1999 7,85 2,72 
2000 7,17 2,66 
2001 8,37 2,19 
2002 7,61 2,66 
2003 6,91 2,85 
2004 8,53 3,00 
2005 9,53 3,07 
2006 9,50 2,95 
2007 10,42 3,40 
2008 10,30 3,13 
2009 10,82 2,50 

Tablo 2.Türkiye’de Bütçeden E�itime Ayr�lan Pay ve  
E�itim Harcamalar�n�n Milli Gelire Oran� 

 
 
Tablo 2’de 1999–2008 y�llar� aras�nda Milli E�itim Bakanl���’na bütçeden ayr�lan 
pay verilmi�tir (2008–2009 E�itim-Ö�retim Y�l� Sonunda E�itimin Durumu, E�itim 
Sen). Milli E�itim Bakanl��� bütçesinin milli gelir (GSMH) içindeki pay�, 2007 y�l�nda 
%3,40 iken, bu rakam�n 2008 y�l�nda % 3,13, 2009 y�l�nda ise % 2,50 olmas� 
hedeflenmi�tir.  
  
Tablo 3’de OECD ülkeleri için e�itim kademelerine göre ö�renci ba��na yap�lan 
harcama (ABD Dolar�) verilmi�tir. Ö�renci ba��na yap�lan harcamalarda Türkiye 
OECD ülkeleri aras�nda son s�ralarda yer almaktad�r. OECD rakamlar�na göre 
Türkiye’de devletin ö�renci ba��na yapt��� y�ll�k e�itim harcamas� miktar� 
ilkö�retimde  
 

Ülkeler �lkö�retim Ortaö�retim Yüksekö�retim �lkö�retimden 
Yüksekö�retime 

Çek 
Cumhuriyeti 

2.791 4.779 5.711 4.484 

Fransa 5.082 8.737 7.322 7.880 
Yunanistan 4.595 5.213 4.521 5.135 
Macaristan 3.841 3.692 5.607 4.326 

�talya 7.390 7.843 4.812 7.723 
Meksika 1.694 1.922 4.834 2.128 
Polonya 3.130 2.889 3.893 3.323 
Türkiye 1.120 1.808 4.231 1.527 

OECD Ort. 5.832 7.276 7.951 7.061 

Tablo 3. E�itim Kademelerine Göre Ö�renci Ba��na Yap�lan Harcama (ABD Dolar�) 

Kaynak: OECD Bir Bak��ta E�itim 2007 Raporu 
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1.120 dolar, ortaö�retimde 1.808 dolar, yüksekö�retimde 4.231 dolard�r. 
�lkö�retimden yüksekö�retime kadar yap�lan e�itim harcamalar� Türkiye’de bir 
ö�renci için yap�lan harcaman�n ki�i ba�� 1.527 dolarda kald��� görülmektedir. 
Yukar�daki tablodan görüldü�ü gibi Türkiye ki�i ba�� ö�renci harcamalar� 
bak�m�ndan hem di�er ülkelerin gerisinde, hem de OECD ortalamas�n�n çok 
alt�nda kalmaktad�r. Veriler ö�retimde kaynak yetersizli�inin boyutlar�n� aç�kça 
ortaya koymakta, daha uzunca bir süreç kaynak yetersizli�inin getirece�i 
sorunlarla kar�� kar��ya kal�naca��n� göstermektedir.   
 
Ülkemizde yetersiz üretim ve bunun yaratt��� i�sizlik nedeniyle genç nüfusumuz ve 
aileler üniversiteyi i� kap�s� olarak görmekte, üniversiteye girmeye çal��maktad�r. 
Üniversiteye giri� s�nav sistemi de ö�rencileri ve velilerini özel derslere, 
dershanelere yönlendirmi�, neredeyse orta ö�retimin önüne ç�karm��t�r. Türkiye’de 
1970’li y�llarda 200 olan dershane say�s�n�n günümüzde 4000 civar�nda olmas�yla 
ba�layan süreçte ülkenin en iyi ö�retmenleri yüksek ücretlerle dershanelere 
çekilmi�tir. Bugün dershanelere giden ö�renci say�s� 1.071.800 olarak 
verilmektedir. Bu durumuyla dershane sistemi dev bir sektör haline gelmi�tir. 
Dershaneler art�k ikincil, destek e�itimi olmaktan ç�k�p, birincil as�l e�itime 
dönü�mü�, dershane sistemi d���nda kalan bir ö�rencinin s�nav kazanmas�, 
üniversiteye girmesi neredeyse imkâns�z hale gelmi�tir. E�itim sistemimizin 
ilkö�retimden ba�layarak üniversite sonras�na kadar s�nav merkezli hale gelmesi, 
ö�rencilerin s�nava haz�rlan�rken ya�ad�klar� gerilim, ekonomik ve di�er sorunlar 
pek çok ö�renciyi ve velisini psikolojik bask� alt�nda tutmaktad�r. Bunun yan� s�ra 
e�itim sistemi ö�renciye sorgulama, dü�ünme, konu�ma ve tart��ma yetisini yeteri 
kadar verememekte, ö�renciyi “çoktan seçen” durumuna getirmektedir. Bu da 
ö�rencide dü�ünsel gücün olu�turulmas� ve geli�tirilmesi yerine tamamen yok 
ederek bilgi edinmeye ve bu bilgiyi depolamaya yöneltmektedir. Do�al olarak 
sistem ezbere dayanmaktad�r.  
 
Yukar�da özetlenen sorunlarla iç içe bulunan orta ö�retimin ne denli nitelikli, 
ç�kt�lar�n�n yüksekö�retim için ne düzeyde haz�r olabilece�i sorular�n�n cevab�n� 
bulmak zor görünmemektedir. Özellikle orta ö�retim sürecinde istihdama 
haz�rlay�c� mesleki ve teknik e�itim programlar�n�n uluslararas� standartlara 
kavu�mas�, ö�retmen, atölye, laboratuar, kütüphane, ileti�im araçlar� vb. gibi 
altyap� eksiklerinin giderilmesi, e�itim ve s�nav sisteminin yenilenmesine 
gereksinim bulunmaktad�r. Mesleki e�itim için te�vik edici yöntem ve programlar 
geli�tirilerek, mezunlar�na talep art���n�n sa�lanmas� ve mezunlar�n�n ekonomik 
düzeylerinin iyile�tirilmesi üniversiteye yüksek orandaki talebi bir ölçüde 
azaltabilecektir. 
 
Orta ö�retim kurumlar�nda e�itim farkl�l�klar� yetenekli ö�rencilerin daha iyi 
e�itim veren kurumlara yönlenmesine yol açm��t�r. Bu durum di�er e�itim 
kurumlar�nda ba�ar�l� örneklerin kayb�na yol açm��t�r. 
 
Üniversiteye giri� s�nav sistemi orta ö�retimi etkileyen önemli bir faktör oldu�u 
kadar üniversite e�itimi üzerinde de etkenli�ini uzun bir süreçte devam 
ettirmektedir. Giri� s�nav� ö�rencide zaten geli�tirilemeyen dü�ünsel gücü iyice 
köreltmekte, bu da yüksek ö�retim üzerinde uzun erimli etkiler olu�turmaktad�r. 
Ö�rencinin probleme dayal� ö�renme yetisi yüksek ö�retim sürecinde devam 
etmekte, teori ve temelindeki fiziksel davran���n bilinmesi gereklili�i hemen hiç 
dü�ünülmemektedir. Temel mühendislik problemlerinin bilinmemesine ra�men 
bunlarla do�rudan ili�kili çok daha karma��k problemler ö�renciler taraf�ndan 
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çözülebilmektedir. Bunun nedeni, üniversiteye haz�rl�k döneminde ö�rencinin 
dokusuna kaz�nan tip problemlerin çözüm tekniklerinin ve materyallerinin 
ezberlenmesidir. Dü�ünsel gücün yitirilmesi mertebe kavram�n�n da kayb�na neden 
olmaktad�r. 
 
 
�n�aat Mühendisli�i E�itiminde Dünyadaki Geli�meler 
 
Her ülkenin kendine özgü politika ve kendine özgü sorunlar�n�n olu�u e�itim 
konusunda sorunlar�n ve çözüm aray��lar�n� farkl�la�t�rmaktad�r. Türkiye’de in�aat 
mühendisli�i e�itimi genel durumuyla dünyadaki in�aat mühendisli�i e�itimi ve 
sorunlar�ndan çok farkl� de�ildir. Ancak dünyada in�aat mühendisli�i için farkl� 
e�itim sistemleri bulunmaktad�r. Dünyada in�aat mühendisli�i e�itimi 
konusundaki genel e�ilimler de�erlendirilmeli, irdelenmeli uygunlar�ndan 
yararlan�lmal�d�r. Bunlar�n yan� s�ra ba�ar�l� ulusal deneyimlerimiz irdelenmeli ve 
bunlardan da yararlanma yollar� aranmal�d�r. Ülkemizde çok ba�ar�l� olmu� 
mühendislik programlar� bulunmaktad�r. Bunlar�n bölüm yap�lanmalar� ve ö�retim 
programlar� incelenmeli bunlardan yararlan�lmal�d�r. Cumhuriyetimizin ilk 
y�llar�nda e�itim konusunda verilen mücadele, modeller ve sonuçlar� hiçbir zaman 
göz ard� edilmemelidir.  
 
Ö�retim üyesi yeti�tirmede doktora sonras� yurtd��� e�itim zorunlulu�u vizyon ve 
niteliklerinin geli�imine önemli katk�lar sa�layacakt�r. Ö�retim üyeli�ine ba�lamak 
için bu türde bir model geli�tirilmesine gereksinim bulunmaktad�r. 
 
�n�aat mühendisli�i e�itiminde niteliklerin yükseltilmesi için bir çerçeve 
olu�turulmas� gereklidir. Ülkemizde gelece�e yönelik in�aat mühendisi profili ve 
niteliklerinin tüm payda�lar�yla geni� kat�l�mla belirlenerek duyurulmas� e�itim 
programlar�n�n o profil çerçevesinde geli�tirilmesi ve yenilenmesi için yol gösterici 
olabilecektir. Örne�in, Amerikan �n�aat Mühendisleri Birli�i’nin (ASCE) 
düzenledi�i ”�n�aat Mühendisli�i Mesle�inin Gelece�i–2025” konulu zirvede, 
2025 y�l�n�n in�aat mühendisi profilini, sahip olmas� gereken bilgi, beceri ve 
davran��lar�n� a�a��daki gibi öngörmü�tür. 
 

�n�aat mühendisinde olmas� gereken kuram ilke ve esaslar; 

- Mühendisli�in kayna�� olan matematik, fizik, kimya, biyoloji, mekanik ve 
malzeme 

- Yap�, tesis ve sistemlerin tasar�m� 

- Risk belirsizlik, risk tan�mlama, veritabanl� ve bilgi tabanl� modeller, olas�l�k ve 
istatistik 

- Sosyal, ekonomik ve fiziksel boyutlar�yla sürdürebilirlik 

- Kamu politikas� ve yönetimi, politik süreç, kanun ve düzenlemeler ve fon 
mekanizmalar� 

- Mülkiyetin yasal formlar�, kar gelir tablosu, bilanço, pazarlama gibi i� 
hayat�n�n temel bilgileri 

- Ekonomi, tarih ve sosyolojiyi içeren sosyal bilimler 

- Etik davran��: mü�teri memnuniyeti, mühendislik camias� içinde ve d���ndaki 
etik davran�� kurallar�, yolsuzlukla mücadele, yasal gereklilikler ve etik 
beklentiler aras�ndaki fark ve mesle�in kamu sa�l���n�, güvenli�ini, refah�n� 
üstün tutma sorumlulu�u 
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�n�aat mühendisinde olmas� gereken yetenekler; 

- �statisti�e dayal� çözümleme, bilgisayar modeli, tasar�m kodlar� ve 
standartlar�, proje kontrol yöntemleri gibi temel mühendislik araçlar�n� 
kullanabilir 

- Gerek bireysel gerekse organize etkinlikle ve verimlili�i art�rmak için yeni 
teknolojileri de�erlendirebilir 

- Dinleyerek konu�arak yaz�l� görsel veya matematiksel yollarla mesleki ve 
meslek d��� ilgililerle içten ve tatmin edici bir ileti�im kurar 

 
�n�aat Mühendisi teknik ve mesleki bilgilerin yan�nda sosyo-ekonomik konulara 
da hakimdir. 

 
�n�aat Mühendisi etkili mesleki uygulamalara elveri�li tav�rlar benimser. Bu 
çerçevede �unlar� sergiler; 

- Olas�l�klar� ve f�rsatlar� de�erlendirmede inisiyatif alacak ve bunlar� 
geli�tirmek için harekete geçecek yarat�c�l�k ve giri�imcilik 

- Sürekli ö�renmeye, yeni yakla��mlara, yeni teknolojilerin geli�tirilmesine ve 
mevcut teknolojilerin geli�tirilmesi 

- Dürüstlük 

- Vizyon sorumluluk planlama  
 
Ülkemizde de mesle�imiz için gelece�e yönelik do�ru öngörülerin belirlenmesi, 
e�itimde yeni aç�l�mlar�n ortaya konulmas�nda yard�mc� olabilece�i 
dü�ünülmektedir. �MO’ya bu süreçte çok önemli görevler dü�mektedir. E�itim 
konusunda profesyonel bir yap�lanma olu�turarak, konular�n ayr� tak�mlarla 
yürütülmesi ve bunlar�n raporlanmas� in�aat mühendisli�i mesle�inin gelece�i ve 
geli�imine önemli katk�lar sa�layacakt�r. 
 
Ç�kt� Bazl� E�itim Planlama ve De�erlendirme: Yurt d���ndaki üniversitelerde 
ö�retim programlar�n�n geli�tirilmesi için kullan�lan yöntemlerden birisi de ç�kt� 
bazl� e�itim planlama ve de�erlendirme yöntemidir. Program�n belirlenen 
hedeflere ula�abilmesi için ç�kt�lar�n de�erlendirilerek ö�retim program�n�n 
yenilenmesi temel döngüsü içinde olan dinamik bir planlamad�r. �n�aat 
mühendisli�i lisans ö�retimi genel çerçevede a�a��daki niteliklerin ö�renciye 
kazand�r�lmas�n� hedeflemektedir.  

- Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi. 

- Deney tasarlama ve yapma; veri analizi becerisi. 

- Sistem, parça veya süreç tasarlama becerisi.  Ekonomik, çevresel, sosyal, 
siyasal, etik, sa�l�k ve güvenlik vb s�n�rlamalar, etkiler. 

- Çok disiplinli tak�m çal��mas� becerisi. 

- Mühendislik problemlerini tan�mlama, formüle etme ve çözme becerisi. 

- Mesleki ve etik sorumluluk bilinci. 

- Etkin ileti�im becerisi. 

- Mühendisli�in ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutunu kavrama. 

- Ya�am boyu ö�renme bilinci. 

- Mühendislik araç ve yöntemlerini kullanma becerisi. 
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Bölümlerin ö�retim planlamalar�n� bu hedefler do�rultusunda düzenlemi� olmalar� 
beklenmektedir. Bu hedeflere hangi ölçülerde ula��ld���n�n belirlenmesi için bir 
program geli�tirmi� olmalar� gerekmektedir. Ülkemizde birçok in�aat mühendisli�i 
bölümünün bu konuda bir kayg� ta��d�klar�n� söylemek oldukça güç 
görünmektedir. E�itim programlar�n�n ç�kt� bazl� e�itim planlamalar� için sa�l�kl� 
bir program geli�tirmeleri ve ç�kt�larla ili�kili yenilenmelerine gereksinim 
bulunmaktad�r. Ç�kt� bazl� e�itim planlama ve de�erlendirme için örnek bir �ema 
�ekil 1’de verilmi�tir. 
 
Bilindi�i gibi Bologna süreci 2010 y�l�na kadar Avrupa yüksek ö�retim alan�n�n 
olu�turulmas� için ortaya konan hedef ve reformlar� ifade etmektedir. Ülkelerin 
ulusal durumu ve kültürüyle uyumlu olmak �art�yla e�itim kalitesini i� dünyas� ve 
toplumlar�n�n beklentilerine uygun bir biçimde art�rmay�, deneyimleri payla�may�, 
i�birli�ini, kazan�lan yetkinliklerin geçerlili�ini sa�lamay� amaçlamaktad�r. Bu 
süreç 1999 y�l�nda 29 Avrupa ülkesinin e�itim bakanlar�n�n bir araya gelmesiyle 
ba�lam��, 2001’de ülkemiz de bu sürece kat�lm��t�r. Bu süreç içinde ülkemizdeki 
yüksek ö�retim kurumlar�nda ö�renci, ö�retim üyesi de�i�imi, ortak kredi sistemi, 
diploma ve ö�retim sürelerinin tan�nmas�, ya�am boyu ö�renme gibi kavramlara 
kat�l�m� sa�lanm��t�r. ECTS, Erasmus ve ikili protokoller ile in�aat mühendisli�i 
bölümü ö�rencileri uluslar aras� de�i�im programlar�ndan faydalanmaktad�r. 
De�i�im programlar� çerçevesinde gönderdi�imiz ö�renci say�s�na göre ülkemize 
tercihin daha dü�ük seviyelerde kald��� görülmektedir.    

�ekil 1. Ç�kt� Bazl� E�itim �çin Bir Örnek 

Program içerik Tasar�m� 

Ders Tasar�m� 

Program �çerik Analizi 

Ç�kt� Düzeylerinin 
Analizi 

Ö�renci Ba�ar�m 
E�i�i 

Verilen Notlar 

Ö�rencilerin Program Ç�kt�lar�n� 
Sa�lamadaki Ba�ar�s� 

Program Ç�kt�lar�n�n 
Belirlenmesi 

Program Ç�kt�lar�n�n 
Belirlenmesi 

E�itim Amaçlar�n�n 
De�erlendirilmesi 

E�itim Amaçlar�n�n 
Belirlenmesi 

E�itim Amaçlar�n�n 
Geli�tirilmesi 
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Üniversitelerin geli�mi�lik ve yeterlik düzeyleri sa�l�kl� de�erlendirilerek farkl� 
görevlendirmeler bir model olarak geli�tirilebilir. Ülkemizde uygulanmas� zor 
gözükse de yeterli görünen bir k�s�m üniversitelerin ara�t�rma öncelikli, 
di�erlerinde de e�itim öncelikli duruma getirilmesi hem arge’nin geli�imine 
olumlu katk�lar� olabilece�i gibi di�er yüksek ö�retim kurumlar�na ö�retim 
eleman� yeti�tirebilecektir. Bunun benzeri farkl� modellerle Türkiye’de yap�lm��t�r. 
Örne�in ö�retim eleman� ihtiyac� bulunan üniversitelere YÖK’nun ö�retim üyesi 
yeti�tirme program� ve ara�t�rma görevlilerinin yüksek lisans, doktora çal��malar� 
için bir ba�ka üniversitede e�itimleri süresince görevlendirilmeleri (35. madde 
uygulamas�, ÖYP) olumlu deneyimlerdir.    
 
 
Üniversite Sonras� E�itim, Meslek �çi E�itim Gereksinimi 
 
Ya�am boyu ö�renme ki�inin hayat� boyunca bilgisini, yeteneklerini ve becerilerini 
ki�isel, sosyal ya da istihdamla ilgili sebeplerden dolay� geli�tirmek için kat�laca�� 
bir ö�renme etkinli�idir. Ya�am boyu e�itim kavram� içinde; yeni uzmanl�k 
alanlar�n�n ortaya ç�kmas� ve mevcut i�/uzmanl�k alanlar�n�n h�zla de�i�imi, bilgi 
ve teknolojide h�zl� geli�meler, i�yerlerinde ve kurumsal yap�lardaki de�i�imler, 
i�verenlerin finansal aç�dan verimli ve etkin stratejiler geli�tirmesini sa�lamak için 
güncel bilgiye sahip eleman ihtiyac� meslek içi e�itimi zorunlu k�lmaktad�r. 
 
Üniversite ö�retimi ile üniversite sonras� meslek içi e�itim birbirini tamamlay�c� 
nitelikte a�amalard�r. �n�aat mühendisli�i e�itiminin farkl� düzeylerde 
verilmesinden dolay� olu�an seviye farkl�l���n�n belirli ölçüde giderilmesi, in�aat 
mühendisli�i e�itiminde verilmeyen, ancak uygulamada çal��ma süresinde gerekli 
olan özel mühendislik çözümleri ve yeniliklerin tan�t�lmas�, bilgi ve tecrübelerin 
kazand�r�lmas� in�aat mühendisinin mesleki geli�imi için önemlidir. Meslek içi 
e�itim �MO’nun görevleri içinde yer almaktad�r ve bu konuda yap�lanma sürecini 
tamamlam��t�r. Ya�am boyu ö�renme kavram� içinde, mezuniyet sonras� e�itimde 
süreklilik olu�turulmas�, geli�tirilerek yayg�nla�t�r�lmas� ve bu bilincinin in�aat 
mühendisleri taraf�ndan benimsenmesi gerekmektedir.  
 
�n�aat sektörünün bekledi�i mühendis nitelikleri mühendisin ki�isel çabalar�n�n, 
karakter özelliklerinin yan� s�ra ba�ar�l� bir usta–ç�rak tecrübesinden sonra elde 
edilebilir. �n�aat sektörünün (özel ve kamu) yeni mezun mühendisten tecrübeli 
mühendis niteliklerini bekleme yanl��l���ndan kurtularak, sürekli meslek içi 
e�itimlerle i� kolunun özelliklerinin ö�retilmesi, uyumunun sa�lamas� 
gerekmektedir.  
 
 

SON VER�RKEN 
 
Bu bildiride, �MO’nun, 11–12 Nisan 2009 tarihlerinde düzenledi�i in�aat 
mühendisli�i e�itimi çal��tay�nda öne sürülen dü�ünceler yans�t�lm��t�r. Türkiye’de 
in�aat mühendisli�i e�itiminin bugünkü ve yak�n gelecekteki sorunlar�, 
iyile�tirmeye yönelik aç�l�mlar�, orta ö�retimin üniversite e�itimine etkileri, 
e�itiminde dünyadaki geli�meler, üniversite sonras� e�itim gereksinimi 
konular�nda ortaya konulan tart��malar özetlenmi�tir.  
 
Bildiride s�ralanan eksiklikler ve yetersizliklerin hepsi bir araya geldi�i zaman 
Türkiye’de e�itim sistemimizin çok ciddi nitelik sorunlar�yla kar�� kar��ya kalm�� 
oldu�u görülmektedir. Sorunlar�n önemli bir k�sm� temel ve yüksek ö�retimdeki 
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ulusal sorunlardan kaynakl�d�r. Bu da e�itim sistemimizin her a�amas�nda kalite 
anlay��� içerisinde önemli reformlara ihtiyaç duydu�unu ortaya koymaktad�r. 
E�itim ö�retim sisteminin ak�lc� bir dü�ünceye dayanmas� için öncelikli yap�lmas� 
gerekenlerden baz�lar�; 

- Temel e�itimde sözlü ve yaz�l� ifade yetene�i ile matematik kullan�m 
yetene�inin geli�tirilmesi, 

- Her düzeyde ö�renciyi yarat�c� olmaya ve ele�tirel dü�ünmeye te�vik eden yeni 
e�itim programlar�n�n geli�tirilerek uygulanmas�, 

- Ö�rencilerin yeteneklerine göre meslek okullar�na veya üniversiteye 
yönlendirilmesi, 

- Mesleki e�itimin çe�itlendirilmesi ve özendirilmesi, 

- E�itimin günlük politikadan etkilenmeyen süreklili�i olan bir sisteme 
kavu�turulmas� olmal�d�r. 

 
E�itim çal��tay�nda payla��lan ortak dü�ünce; dü�ünebilen, ara�t�rabilen, tart���p 
yorumlayabilen, çözüm üretebilen mühendis yeti�tirme amac�na yönelik olarak 
in�aat mühendisli�i e�itimi tüm boyutlar� ile ele al�n�p gözden geçirilmeli ve ça�a 
uygun, mevcut sorunlara çözüm üretecek nitelikte e�itim ve ö�retim politikalar� ve 
anlay��lar�n benimsenmesidir. Tüm üniversitelerin in�aat mühendisli�i e�itim 
felsefelerini, ö�retim programlar�n�, yöntemlerini ve kadrolar�n� gözden 
geçirmeleri, gelece�e yönelik uygulanabilir stratejiler geli�tirmeleri, de�i�imin 
gerisinde kalmamalar� bak�mlar�ndan gereklidir.  
 
Çözümü güç görünen sorunlar�na kar��n, Türkiye’de in�aat mühendisli�i e�itiminin 
geli�tirilmesi ve yönlendirilmesi, gelece�e yönelik sa�l�kl� öngörülerle 
yap�labilecektir. �n�aat mühendisli�i alan�nda e�itici, uygulamac� ve ö�renci 
payda�lar�n�n e�itim iyile�tirme sürecine kat�l�mlar� sa�lanarak, görü�, dü�ünce ve 
önerilerini ortaya koymalar� sa�l�kl� görü� ve yöntemlerin üretilmesine yard�mc� 
olacakt�r. �n�aat mühendisli�i alan�nda olu�turulacak çal��ma gruplar�n�n bu 
yönde detayl� çal��malar�na ve bulgular�na ihtiyac�m�z bulunmaktad�r. E�itimin 
iyile�tirilmesi konusunda ba�lat�lan süreçte devaml�l���n sa�lanmas�, geli�imin 
izlenmesi, elde edilecek sonuçlar�n, de�erlendirmelerin ve önerilerin payla��lmas�, 
raporlanarak ilgililere duyurulmas� gerekmektedir.   
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EK-1  
 
 
S. 

NO 
Üniversite Fakülte Program Yerle�en 

Kontenjan 
En Küçük 

Puan 
En Büyük 

Puan 

1 
Akdeniz Üniv. 
(Antalya) 

Mühendislik N.Ö. 52 318,014 327,977 

2 
Anadolu Üniv. 
(Eski�ehir) 

Mühendislik-
Mimarl�k 

N.Ö. 52 324,947 331,301 

N.Ö. 82 298,318 318,922 
3 

Atatürk Üniv. 
(Erzurum) 

Mühendislik 
�.Ö. 82 288,066 297,704 
N.Ö. 103 304,22 324,616 

4 Bal�kesir Üniv. 
Mühendislik-
Mimarl�k �.Ö 103 292,498 302,437 

5 
Bo�aziçi Üniv. 
(�stanbul) Mühendislik N.Ö. 57 353,304 364,647 

N.Ö. 72 306,742 335,352 
6 

Celâl Bayar Üniv. 
(Manisa) Mühendislik 

�.Ö 72 295,803 309,281 
N.Ö. 41 297,968 311,614 

7 
Cumhuriyet Üniv. 
(Sivas) 

Mühendislik 
�.Ö. 41 288,268 297,719 
N.Ö. 72 316,445 331,338 

8 

 
Çukurova Üniv. 
(Adana) 
 

Mühendislik-
Mimarl�k �.Ö. 72 305,745 316,31 

9 
Dicle Üniv. 
(Diyarbak�r) 

Mühendislik-
Mimarl�k 

N.Ö. 41 308,576 331,553 

N.Ö. 93 325,361 333,101 
10 

Dokuz Eylül Üniv. 
(�zmir) 

Mühendislik 
�.Ö. 93 317,289 325,056 
N.Ö. 52 302,451 310,79 

11 
Dumlup�nar Üniv. 
(Kütahya) 

Mühendislik 
�.Ö. 52 290,53 303,859 

12 
Ege Üniv. 
(�zmir) 

Mühendislik N.Ö. 52 329,666 338,21 

N.Ö. 72 309,413 322,733 
13 

Erciyes Üniv. 
(Kayseri) 
 

Mühendislik 
�.Ö. 72 297,616 309,285 

N.Ö. 72 298,667 315,487 
14 

F�rat Üniv. 
(Elaz��) 

Mühendislik 
�.Ö. 72 287,568 298,041 

15 
Gazi Üniv. 
(Ankara) 

Mühendislik-
Mimarl�k N.Ö. 93 327,788 342,383 

N.Ö. 72 309,29 329,162 
16 Gaziantep Üniv. Mühendislik 

�.Ö. 72 297,629 309,146 
N.Ö. 52 294,93 319,07 

17 
Harran Üniv. 
(�anl�urfa) 

Mühendislik 
�.Ö. 52 285,189 296,561 

18 �stanbul Üniv. Mühendislik N.Ö. 72 327,708 335,105 
N.Ö. 236 339,656 350,486 

19 �stanbul Teknik Üniv. 
�n�aat 
Fakültesi 

(UOLP-
SUNY 

Buffalo) 
35 317,382 336,326 

20 
Kahramanmara�  
Sütçü �mam Üniv. 

Mühendislik-
Mimarl�k 

N.Ö. 31 295,551 312,998 

N.Ö. 185 308,043 324,41 
21 

Karadeniz Teknik Üniv. 
(Trabzon) 

Mühendislik 
�.Ö. 185 297,378 324,34 
N.Ö. 52 304,483 317,642 

22 K�r�kkale Üniv. Mühendislik 
�.Ö. 52 293,252 304,804 

Tablo 1. �n�aat Mühendisli�i E�itim Programlar� (2009 y�l� ÖSS sonuçlar�) 
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N.Ö. 72 321,359 332,233 
23 Kocaeli Üniv. Mühendislik 

�.Ö. 72 310,852 333,737 
24 Mu�la Üniv. Mühendislik N.Ö. 41 312,444 320,162 

N.Ö. 82 294,848 310,394 
25 

Mustafa Kemal . 
(Hatay) 

Mühendislik 
�.Ö. 82 285,836 298,657 
N.Ö. 52 294,919 306,005 

26 Ni�de Üniv. 
Mühendislik-
Mimarl�k �.Ö. 52 287,246 296,449 

N.Ö. 52 307,175 321,954 
27 

Ondokuz May�s Üniv. 
(Samsun) 

Mühendislik 
�.Ö. 52 296,646 331,212 

Mühendislik N.Ö. 180 344,143 358,58 
Kuzey K�br�s 
Kampusu N.Ö. 36 267,365 306,675 

Kuzey K�br�s 
Kampusu 

N.Ö. 
(Burslu) 14 312,433 324,278 

28 
Orta Do�u Teknik 
Üniv. (Ankara) 

Kuzey K�br�s 
Kampusu 

(KKTC 
Vatanda�lar�) 3 262,91 297,137 

N.Ö. 93 317,494 330,082 
29 

Osmangazi Üniv. 
(Eski�ehir) 

Mühendislik-
Mimarl�k �.Ö. 93 308,989 318,893 

N.Ö. 82 305,782 329,658 
30 

Pamukkale Üniv. 
(Denizli) 

Mühendislik 
�.Ö. 82 293,841 305,446 
N.Ö. 93 311,411 327,961 

31 Sakarya Üniv. Mühendislik 
�.Ö. 93 301,411 310,197 
N.Ö. 82 313,546 327,761 

32 
Selçuk Üniv. 
(Konya) 

Mühendislik-
Mimarl�k �.Ö. 82 300,229 313,2 

N.Ö. 93 302,223 315,815 
33 

Süleyman Demirel  
Üniv.(Isparta) 

Mühendislik-
Mimarl�k �.Ö. 93 290,628 302,641 

N.Ö. 134 335,358 339,846 
34 

Y�ld�z Teknik  
Üniv.(�stanbul) 

�n�aat 
Fakültesi �.Ö. 134 327,585 335,355 

35 
Zonguldak Karaelmas 
Üniversitesi Mühendislik N.Ö. 41 298,384 314,768 

36 
Nam�k Kemal Üniv. 
Tekirda� Mühendislik N.Ö. 52 300,11 314,575 

N.Ö. 52 294,019 302,164 
37 Aksaray Üniv. Mühendislik 

�.Ö. 52 287,079 294,873 
N.Ö. 52 292,671 305,914 

38 
Bozok Üniv. 
(Yozgat) 

Mühendislik-
Mimarl�k �.Ö. 52 285,196 295,696 

N.Ö. 62 290,977 301,89 
39 Gümü�hane Üniv. Mühendislik 

�.Ö. 62 283,573 291,036 
N.Ö. 50 256,335 309,735 
N.Ö. 

(Burslu) 
4 314,192 323,954  

 
40 

At�l�m Üniv. 
(Ankara) Mühendislik 

N.Ö. 
(%50 

Burslu) 
6 301,811 309,334 

N.Ö. 43 269,304 299,164 
N.Ö. 

(Burslu) 
3 324,51 325,476 

41 
Beykent Üniv. 
(�stanbul) 

Mühendislik-
Mimarl�k N.Ö. 

(%50 
Burslu) 

5 301,199 311,15 

Tablo 1. �n�aat Mühendisli�i E�itim Programlar� (2009 y�l� ÖSS sonuçlar�)devam� 
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N.Ö. 60 256,754 301,81 
N.Ö. 

(Burslu) 
5 326,189 329,559 

N.Ö. 
(%50 

Burslu) 
15 304,261 314,905 42 

�stanbul Kültür  
Üniv. 

Mühendislik-
Mimarl�k 

N.Ö. 
(%75 

Burslu) 
10 319,093 323,466 

N.Ö. 30 282,604 309,35 
N.Ö. 

(Ba�ar�  
Burslu) 

5 334,156 338,12 
43 

Yeditepe Üniv. 
(�stanbul) 

Mühendislik-
Mimarl�k 

N.Ö. 
(Destek 
Burslu) 

15 310,63 333,135 

N.Ö. 66   
44 

Do�u Akdeniz Üniv. 
(KKTC-Gazima�usa) Mühendislik N.Ö. 

(Burslu) 
5 289,49 300,18 

45 
Lefke Avrupa Üniv. 
(KKTC-Lefke) 

Mimarl�k - 
Mühendislik 

N.Ö. 25   

N.Ö. 28   

46 
Uluslararas� K�br�s 
 Üniv. (KKTC-Lefko�a) 

Mühendislik N.Ö. 
(%50 

Burslu) 
10 266,417 291,428 

N.Ö. 22   
47 

Yak�n Do�u Üniv. 
(KKTC-Lefko�a) 

Mühendislik N.Ö. 
(Burslu) 

5 287,545 297,008 

N.Ö. 39 255,315 282,815 
 

48 

Azerbaycan Mimarl�k  
ve �n�aat Üniv. 
(Azerbaycan - Bakü) 

�n�aat 
Fakültesi N.Ö. 

(Burslu) 
1 280,385 280,385 

Tablo 1. �n�aat Mühendisli�i E�itim Programlar� (2009 y�l� ÖSS sonuçlar�)devam� 
 
N.Ö. / �.Ö. : Normal Ö�retim/�kili Ö�retim 
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�N�AAT MÜHEND�SL��� E��T�M�NDE SORUNLAR,  
NEDENLER� VE ÇÖZÜM YOLLARI 

 
U�ur Ersoy* 

 
 

G�R�� 
 
�n�aat Mühendisli�i e�itimini ikiye ay�rmakta yarar vard�r; (a) yüksek okul e�itimi 
ve (b) üniversite e�itimi. Yüksek okul e�itiminin amac�, meslek adam�, yani 
teknisyen yeti�tirmektir. Bu nedenle yüksek okul e�itimindeki derslerde, çe�itli 
alanlardaki bilgi birikimi ö�rencilere aktar�l�r ve ö�renciler uygulamaya 
yönlendirilir. Bu tür e�itimde dersler genelde monolog olarak sürdürülür. Di�er bir 
deyi�le ö�retim üyesi anlat�r, ö�renciler dinler ve not al�r. Zaman zaman ö�renci 
anlamad���, merak etti�i konularda soru sorar ve yan�t al�r. 
 
Üniversite e�itiminde ise temel amaç, ö�renciye bilgi yüklemek de�il, onu 
ara�t�rmaya, dü�ünmeye ve irdelemeye yönlendirmektir. Üniversite e�timi, salt 
temel bilimler ve teknoloji ile k�s�tl� kalamaz. Gelece�i planlayacak ve in�a edecek 
mühendisin genel kültürünün de belirli bir düzeyde olmas� zorunludur. Üniversite, 
gerçe�in ara�t�r�ld��� bir kurumdur. Bu nedenle dersler monolog de�il, diyalog 
biçiminde sürdürülür. Ara�t�rma ve tart��ma, bu tür bir e�itimin ayr�lmaz 
parçalar�d�r. 
 
Yukar�da yap�lan tan�mlar�n �����nda, bugün ülkemizdeki üniversitelerin in�aat 
bölümleri ele al�nd���nda, yap�lan e�itimin genelde yüksek okul e�itimine daha 
yak�n oldu�u görülür. Yazar�n kan�s�nca ülkemize yüksek okul e�itimi ile yeti�mi� 
elemanlara büyük bir gereksinme vard�r. Ancak gelece�in portresini çizerek, 
gelece�i �ekillendirecek üniversiter e�itim alm�� mühendislere de çok ihtiyaç 
vard�r. Bu bildiride tart���lacak sorunlar�n hemen tümü, üniversiter e�itim 
çerçevesinde ele al�nacakt�r. �n�aat mühendisli�indeki uygulamalar, elektronik, 
makina gibi di�er baz� mühendislik dallar�ndan çok farkl�d�r. �n�aat mühendisli�i 
uygulamalar�nda çok say�da bilinmeyen vard�r. Sorunu çözümleyebilmek için 
in�aat mühendisinin çok say�da varsay�m yapmas� gerekir. Bu nedenle ç�kan 
sonuçlar hiçbir zaman kesin de�ildir. Mühendis, kesin olmayan bu sonuçlarla bir 
karara varmak zorundad�r. Tüm bu nedenlerle in�aat mühendisli�i hiçbir zaman 
salt bilim olmam��t�r ve olmayacakt�r. �n�aat mühendisli�i, bilim ve sanatt�r. 
Bundan dolay� in�aat mühendisli�i e�itimi tart���l�rken, bu özellik mutlaka dikkate 
al�nmal�d�r. 
 
 

�N�AAT MÜHEND�SL��� E��T�M�NDE KAR�ILA�ILAN SORUNLAR 
 
Mühendislikte belirli bir sorun için çözüm yollar� aran�rken, önce sorunun 
tan�mlanmas�, sonra da nedenlerinin saptanmas� gerekir. Bu bölümde e�itimde 
kar��la��lan sorunlar, yani gerçekler saptanmaya çal���lacakt�r. Konu çok geni� 
oldu�undan, burada salt ö�renci performans� ile ilgili sorunlar üzerinde 
durulacakt�r. 

������������������������������������������������������������

U�ur Ersoy 
Bo�aziçi Üniversitesi, �n�aat Mühendisli�i Bölümü, �stanbul, Türkiye - (ODTÜ, 1959-2006) 
E-posta: ugur.ersoy@boun.edu.tr 
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Son yirmi y�l, özellikle son on y�l içinde in�aat mühendisli�i e�itiminde önemli 
sorunlar ya�anmaktad�r. Bu konuda yazar�n saptamalar� a�a��da s�ralanm��t�r. 

- Ö�rencinin derslere devam� dramatik bir biçimde azalm��t�r. Baz� 
üniversitelerde devam�n, yar� y�l sonunda %15 - %20’ye kadar dü�tü�ü 
görülmektedir. 

- Ö�rencinin büyük ço�unlu�unda ö�renme iste�i yok olmu�tur. 

- Derse devam eden ö�renciler, dersi dinlemekte, not tutmakta, ancak soru 
sormamaktad�r. Bu nedenle dersler monolog �eklinde sürdürülmektedir. 

- Ö�rencinin rasyonel dü�ünme ve irdeleme yetisi h�zla azalmaktad�r. 

- Ö�rencinin büyük ço�unlu�u, kavram, kuram, davran�� ve varsay�mlar� pek 
umursamamakta, bunlardan s�k�lmakta, salt sonuçla ilgilenmektedir. 

- Ö�renci, sorunlar�n emek vermeden, u�ra�madan çözümlenmesini 
beklemektedir. 

- Ö�rencinin büyük ço�unlu�unda merak kaybolmu�tur. Ö�renci, ö�renme 
yerine ezberlemeyi tercih etmektedir. 

- Ö�renci, bilgisayara a��r� güvenmektedir. Haz�r yaz�l�mlarla, ö�renmeye gerek 
duymadan, tüm sorunlar� çözebilece�ine inanmaktad�r. 

- Ö�rencilerin ço�u, küresel ve ulusal sorunlara duyars�zd�r. 

- Ö�rencinin ço�u kitap okumamaktad�r. Bu nedenle kültür düzeyleri çok 
dü�üktür. 

- Son on y�lda ö�rencilerin programlama (yaz�l�m) becerisinde büyük bir dü�me 
gözlemlenmektedir. Bugünün ö�rencisi, bir bilgisayar yaz�l�m� olu�turma 
konusunda on y�l önceki ö�rencinin çok gerisindedir. Kan�mca bu çok 
önemlidir, çünkü yaz�l�m�n olu�turulmas� sürecinde ö�renci rasyonel 
dü�ünmeye, irdelemeye ve ara�t�rmaya zorlanacakt�r. 

 
 

SORUNLARIN NEDENLER� 
 
Bir önceki bölümde yap�lan saptamalar�n çok say�da nedeni vard�r. Sorunlar�n 
nedenlerini salt üniversitelerde aramak do�ru olmayacakt�r. Dünyada ve 
ülkemizde son on y�lda olu�an siyasal ve sosyal de�i�imler, teknolojideki h�zl� 
geli�meler, holdinglerin eline geçen medya, giri� s�navlar� olarak adland�r�lan 
yozla�m�� yar��, üniversitelerin de�i�en ko�ullara ayak uyduramamas� ve 
olanaklar�n�n k�s�tl� olmas�, gözlemlenen sorunlar�n ba�l�ca kayna�� olmu�tur. 
Bunlar a�a��da teker teker ele al�nacakt�r. 

- Son on y�lda dünyada ve özellikle ülkemizde büyük sosyal, ekonomik ve 
siyasal de�i�imler olmu�tur. Bunlar�n sonucu, toplumun de�er yarg�lar� ve 
öncelikleri köklü bir de�i�im geçirmi�tir. Geçmi�te model olarak al�nan, bilgili, 
kültürlü, çal��kan ve sayg�l� insan�n yerini, bilgisiz, kültürsüz, ancak kurnaz ve 
i� bilir (!) ki�iler alm��t�r. “Kö�eyi dön de, nas�l dönersen dön,” gençlere yol 
gösteren slogan olmu�tur. Toplum ve de�er yarg�lar�ndaki bu de�i�im, bilgiyi 
alt s�ralara itti�inden, ö�rencilerin ö�renme merak ve istemi erozyona 
u�ram��t�r. 
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- Ülkemizde ailelerin çocuklar�na kar�� davran��lar� da çok de�i�mi�tir. Bugün 
aileler, maddi durumlar� iyi olmasa bile çocuklar�n�n her istediklerini yerine 
getirmeye çal���lmaktad�r. Dolay�s�yla çocuklar, beklemeden, gayret sarf 
etmeden birçok �ey elde etmektedir. Buna al��an gençler, üniversitede de 
benzer beklentiler içinde olmaktad�rlar. 

- Bugün aileler, özellikle babalar, geçmi�e oranla çocuklar�na kar�� çok daha 
yumu�ak, daha yak�n ve daha sevecen bir tav�r sergilemektedir. Geçmi� 
y�llar�n sert, mesafeli ama babacan tav�rl� “Baba” imaj� büyük ölçüde yok 
olmu�tur. Bu nedenle, geçmi�te sert baba tavr� sergileyen ö�retim üyeleri 
ö�rencilerce yad�rganmazken, bugün bu tür davran��lar, ö�renciyi o ö�retim 
üyesinden uzakla�t�rmaktad�r. 

- Görsel ve yaz�l� medya, son on y�lda çok de�i�mi�tir. Gazeteler ve özel TV 
kanallar�, renkli, yalanc� bir dünya sergilemektedirler. Mankenlerin, 
playboylar�n, TV dizilerinde rol alan oyuncular�n, futbolcular�n, kara paran�n 
yaratt��� zengin ve görgüsüz ki�ilerin ya�am�, gençlerin önceliklerini 
etkilemektedir. 

- Orta ö�retimde gençlere gerçek e�itim verilmemekte, sistem onlar� salt giri� 
s�navlar� denilen yar��a haz�rlamaktad�r. Orta ö�retimde, baz� istisnalar 
d���nda, kültür verilmemekte, ö�renci, ara�t�rma, tart��ma ve irdeleme yerine, 
ezbere yönlendirilmektedir. 

- Çe�itli a�amalarda verilen “Test” türü s�navlar da ö�renciyi ezbere al��t�rmakta 
ve onlar�n dü�ünme ve irdeleme yetilerini törpülemektedir. Özellikle giri� 
s�navlar� bu yetilerin azalmas�nda büyük rol oynamaktad�r. 

- Orta ö�retimdeki ö�renciler zamanlar�n�n önemli bir bölümünü 
dershanelerde harcamaktad�rlar. Dershanelerin temel amac�, ö�renciyi giri� 
s�nav�na haz�rlamak oldu�undan,  rasyonel dü�ünme, hatta ö�renme ikinci 
plana at�lmaktad�r. Üniversiteye girmek için dershaneye mahkûm olan 
ö�renci, okul ve dershane ikilisi içinde yo�un bir haz�rl�k dönemi 
geçirmektedir. Bu süreç içinde e�itimden uzakla�makta ve ondan 
so�umaktad�r. Gençler, üniversitelere yorulmu�, bezmi� ve ö�renme merak�n� 
kaybetmi� olarak gelmektedir. 

- Bilgisayar ve internetin yayg�nla�mas�, ö�rencilerde baz� al��kanl�klar�n 
olu�mas�na neden olmaktad�r. Bunlardan en önemlilerinden biri, birkaç tu�a 
basarak istedi�i yan�t� elde edebilme al��kanl���d�r. Buna al��an ö�renci, 
üniversitedeki derslerde verilen kuram, davran��, kavram gibi �eylerle 
ilgilenmemekte, hatta bunlardan s�k�lmaktad�r. Ö�renci, internette yapt��� gibi 
birkaç tu�a basarak sonuca varmak istemektedir. Onlar, kuram, davran�� ve 
varsay�mlarla ilgilenmemekte, gayret sarf etmeden sonuca varmak 
istemektedirler. Örne�in, bir denklemin ç�kar�lmas�nda yap�lan varsay�mlar ve 
bunlar�n irdelenmesi, ö�renciyi genelde hiç ilgilendirmemektedir. Onun için 
önemli olan, sonunda elde edilen denklemdir! Varsay�mlar ve bunlar�n 
getirece�i hatalar, genelde ö�rencinin umurunda de�ildir. 

- Devletçe ve özel firmalarca in�aat mühendislerine ödenen ücretler çok 
dü�üktür. Buna kar��n bankac�l�k, sigortac�l�k gibi sektörlerdeki ücretler in�aat 
sektörü ile k�yaslanmayacak kadar yüksektir. Bunun bilincinde olan birçok 
ö�renci, mezun olduktan sonra in�aat sektöründe çal��may� 
dü�ünmedi�inden, in�aatla ilgili derslere ilgi duymamaktad�r.  



1. �N�AAT MÜHEND�SL��� E��T�M� SEMPOZYUMU, ANTALYA�

� 26

- Piyasada çok say�da yaz�l�m bulunmaktad�r. Ö�renci, bu yaz�l�mlarla tüm 
mühendislik problemlerini çözebilece�ine inanmaktad�r. Bu yaz�l�mlar�n 
olu�turulmas�nda yap�lan varsay�mlar�n do�rulu�u ve yaz�l�mlar�n 
kullan�m�nda var olan s�n�rlamalar, onlar� pek ilgilendirmemektedir. Ö�renci, 
bilgisayara baz� veriler girmekte ve say�sal sonuçlar almaktad�r. Genelde bu 
sonuçlar�n nas�l elde edildi�i, onun ilgisi d���ndad�r. Haz�r yaz�l�mlar�n bilinçsiz 
kullan�m�, ö�rencinin rasyonel dü�ünme ve programlama yetisini yok 
etmektedir. Haz�r yaz�l�m kullan�lmas�, maalesef birçok ö�retim üyelerince de 
te�vik edilmektedir. 

- Ö�renciler, mezun olup in�aat sektöründe çal��makta olan arkada�lar�ndan, 
okulda ö�retilenlerin pratikte pek yarar� olmad���n� duymaktad�rlar. Bu da 
onlar�n motivasyonunu olumsuz yönde etkilemektedir. Gerçekten de 
ülkemizde birçok firman�n yapt��� i�lerde büyük mühendislik becerisine 
gereksinme duyulmamaktad�r!  

- Ülkemizdeki büyük in�aat projelerinin ço�unun tasar�m� yurt d���nda, yabanc� 
firmalarca yap�lmaktad�r. Birçok in�aat da yine yabanc� firmalarca 
gerçekle�tirilmektedir. Türk firmalar�n�n yüklendi�i in�aatlarda özgün 
mühendislik sorunlar� k�s�tl� olmakta, bunun sonucu olarak çal��acak 
mühendislerden beklentiler, esasl� bir üniversite e�itimini gerektirmemektedir. 
Ö�rencilerce de bilinen bu gerçek, onlar�n motivasyonu etkilemektedir. 

- S�n�flar�n çok kalabal�k olmas� nedeniyle ö�rencilerin laboratuvar 
olanaklar�ndan yararlanmas� ve ö�retim üyeleri ile ili�ki kurmalar� çok s�n�rl� 
kalmaktad�r.  

- YÖK ile gelen sistem ve Parlemento’nun ç�kard��� aflar nedeniyle, in�aat 
bölümüne giren ö�renci, er veya geç mezun olmakta ve diploma almaktad�r. 
“Nas�l olsa diplomay� al�r�m,” havas�nda olan ö�renci, gereken gayreti 
göstermemektedir. 

- Genelde, ders d���nda ö�retim üyelerinin ö�rencilerle ili�kileri minimal 
düzeydedir. Bunun birçok nedeni vard�r. Bunlardan biri de çok dü�ük ücret 
alan ö�retim üyelerinin geçinebilmek için piyasada i� yapmas�d�r. Ço�u kez, 
d��ar�da yap�lan i�ler nedeniyle ö�retim üyesinin üniversiteye verece�i zaman 
çok azalmaktad�r!  

- Üniversiteler, bilgisayar ve internet kullan�m�n�n yayg�nla�mas�n�n getirdi�i 
de�i�imlere genelde ayak uyduramam��t�r. Ba�ka bir deyi�le, bu de�i�ime 
ayak uydurabilmek için ders programlar�nda ve ders verme yöntemlerinde 
köklü de�i�iklikler yap�lamam��t�r. Birçok ö�retim üyesi, gerçekleri görme 
yerine, geçmi� y�llar�n ö�rencilerinin özlemini ile ya�amakta ve sistemi 
de�i�tirme yerine, ö�rencilerin de�i�mesini ve eski günlere geri dönülmesini 
beklemektedir. Hâlbuki tüm veriler, o günlerin geri gelmeyece�ini 
göstermektedir! 
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ÇÖZÜM ÖNER�LER�! 
 
Bugün üniversitelerimizde ya�ad���m�z sorunlar�n birço�u, tüm dünya 
üniversitelerinde de ya�anmaktad�r. Bu nedenle e�itim konusu sürekli 
ara�t�r�lmakta ve tart���lmaktad�r. Çe�itli üniversitelerde baz� yeni yakla��mlar ve 
sistemler uygulanmaktad�r. Bu yenilikleri uygulayanlardan baz�lar�, kendi 
sistemlerinin sorunu çözdü�üne veya çözece�ine inanmaktad�rlar. Ülkemizdeki 
baz� meslekta�lar�m�z da yurt d���ndayken veya okuyarak tan�d�klar� bir sistemi, 
ideal sistem olarak göstermekte ve bizim üniversitelerimizde de uygulanmas�n� 
istemektedirler. Kan�mca bu yakla��m iki nedenle son derece yanl��t�r. Birincisi, her 
ülkeye, her üniversiteye uygulanabilecek ideal ve evrensel bir e�itim sistemi 
yoktur. Bugün çe�itli yurt d��� üniversitelerinde geli�tirilip uygulanan sistemler, 
henüz deneme a�amas�ndad�r. Sonuçlar�n olumlu oldu�unu kan�tlayacak bir 
deneyim süreci henüz tamamlanmam��t�r. �kinci neden, uygulanacak sistemin 
ba�ar�s�n�n, o ülkenin ko�ullar�na, ki�ilerin mentalitesine, kültürüne ve var olan 
k�s�tlar�na ba�l� olmas�d�r. ABD’nin bir üniversitesinde son derece ba�ar�l� olmu� 
bir sistemin, ülkemizde ba�ar�s�z olmas� olas�d�r. 
 
Kan�mca ülkemizdeki üniversiteler de ülkenin ve kendilerinin olanaklar�n� ve 
ko�ullar�n� göz önünde bulundurarak, yeni sistemler olu�turulmal� ve bunlar� 
denemelidirler. Bunu yaparken elbette yurt d���ndaki deneyimler dikkatle izlenmeli 
ve bunlardan yararlan�lmal�d�r ama kesinlikle bunlar körü körüne taklit 
edilmemelidir. Ba�kalar�n�n yapt�klar�n� incelemek, irdelemek ve tart��mak elbette 
çok önemlidir. Ancak ülkemizde bunun tam olarak yap�ld���n� söylemek zordur. 
B�rak�n yurt d���n�, yurt içinde bile ya�anan deneyimler bilimsel bir yakla��mla 
de�erlendirilmemi�tir. Bunun en çarp�c� örne�i ODTÜ deneyimidir. ODTÜ’de, 
1960-1982 aras�nda çok de�i�ik bir yasa çerçevesinde, çok de�i�ik bir sistem 
uygulam��t�r. Yasa 1960’da yürürlü�e girmi�, üniversite 6-7 y�l gibi çok k�sa bir 
zaman süresinde yurt içinde ve yurt d���nda büyük sayg�nl�k kazanm��t�r. Daha 
sonraki y�llarda ODTÜ’de önemli sorunlar ya�anm��, e�itim ve ara�t�rma 
faaliyetlerinde duraksamalar olmu�tur. Bugüne kadar ODTÜ’nün bu kadar k�sa bir 
sürede nas�l böyle bir ba�ar�ya ula�t���, neden sözü edilen sorunlar� ya�ad���, 
tarafs�z, bilimsel bir yakla��mla ara�t�r�lmam��t�r. E�er bu yap�labilmi� olsayd�, 
bugün belki Türk yüksek e�itiminde ülke ko�ullar�na uygun iyi bir model 
geli�tirilebilirdi. Ayn� �ekilde, uzun y�llar Orta Avrupa sistemini uygulam�� ve be� 
y�lsonunda Y. Mühendis unvan� vermi� olan �stanbul Teknik Üniversitesi’nin 
deneyimlerinden de yararlan�labilinirdi. 
 
Yaz�n�n birinci bölümünde özetlenen sorunlar�n çözümü için çok kapsaml� bir 
ara�t�rma yap�lmas� gerekir. Unutulmamas� gereken, üniversiteler bugünün 
gereksinmelerine göre de�il, gelece�in gereksinmelerine göre mühendis 
yeti�tirmelidirler. Gelece�in in�aat mühendislerinden neler beklenece�ini 
kestirmek kolay de�ildir, hatta birçok uzmanlara göre olanaks�zd�r. 
 
Yazar bu bildiride baz� çözüm önerileri yapacakt�r. Bunlar�n bir bölümünün 
çözümü üniversitelerin üstündedir, devletçe ve siyasal iktidarlarca ele al�nmas� 
gereken sorunlard�r. Bunlar gerçekle�tirilmedikçe üniversitelerin ve ö�retim 
üyelerinin yapacaklar� de�i�iklik ve düzenlemelerle sorun tam olarak 
çözümlenemeyecektir. A�a��da, yazar taraf�ndan dü�ünülen çözüm önerileri 
özetlenmi�tir. Bunlar�n tümü, tart��maya aç�kt�r. 
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- Politik nedenlerle, haz�rl�ks�z, programs�z, altyap�s�z ve kadrosuz yeni 
bölümlerin aç�lmas� kesinlikle önlenmelidir. 

- �n�aat mühendisli�i bölümlerindeki ö�renci say�s� azalt�lmal�d�r. Bu say�da 
ö�renci ile hiçbir sistemin ba�ar�l� olma olas�l��� yoktur. 

- Orta ö�retimin son y�llar�nda ö�rencinin büyük zaman�n� alan ve onun 
rasyonel dü�ünme ve irdeleme yetilerini törpüleyen “Giri� S�navlar�” 
kald�r�lmal� veya bu sistemde köklü de�i�iklikler yap�lmal�d�r. 

- Bu kadar fazla lise mezununun üniversiteye girme e�ilimi de�i�tirilmelidir. 
Yap�lacak düzenlemelerle ö�rencilerin önemli bir bölümü meslek okullar�na 
yönlendirilmelidir. 

- YÖK, köklü de�i�ikliklerle yeniden düzenlenmeli ve kesinlikle siyasetten 
ar�nd�r�lmal�d�r. 

- Üniversiteler, gerçe�in ara�t�r�ld���, bilim üretilen ve dü�ünen insan yeti�tirilen 
kurumlard�r. Bu kurumlarda kesinlikle siyasete yer olmamal�d�r. 
Üniversitelerde, akademik yönetici atamalar�nda, kadrolar�n 
olu�turulmas�nda, ö�retim programlar�n�n düzenlenmesinde ve hedeflerin 
seçilmesinde, siyasal e�ilimler ve görü�ler, etkili olmamal�d�r. Üniversitelerde 
dogmalara yer yoktur. Yasalarla, üniversitelere siyasetin girmesi kesinlikle 
engellenmelidir.   

- Parlemento’nun üniversite ö�rencileri için “af yasas�” ç�karmas�na son 
verilmelidir. 

- Üniversitelerdeki ders programlar�, toplumdaki de�i�imler ve yayg�nla�an 
bilgisayar ve internet kullan�m� göz önünde bulundurularak yeniden 
düzenlenmelidir. Ö�retim üyelerinin ders verme biçiminde de de�i�iklikler 
yap�lmal�d�r. 

(a) Ö�rencilerin kendilerinin haz�rlay�p sunacaklar�, “seminer” türü dersler 
art�r�lmal�d�r. 

(b) �nternet olanaklar� göz önünde bulundurularak, derslerde bilgi aktar�m� 
azalt�lmal�, bunun yerine temel ilkeler üzerinde yo�unla�mal�d�r. 

(c) “Ö�retim üyesi anlat�r, ö�renci dinler ve not al�r”, türü derse kesinlikle son 
verilmelidir. Buna biz “ka��kla mama yedirme”, diyoruz.Ö�renci derslerde 
daha aktif duruma getirilmeli ve diyalo�a zorlanmal�d�r. 

(d) Ders sunumlar�, ö�rencinin dikkatini çekecek �ekilde renklendirilmelidir! 
Yazar, son y�llarda bu yönde baz� denemeler yapm�� ve çok olumlu sonuçlar 
alm��t�r. 

(e) Derslerde haz�r bilgisayar yaz�l�m� kullan�m� azalt�lmal�, bunun yerine 
ö�rencilerin kendi programlar�n� olu�turmalar� te�vik edilmelidir. Program 
olu�turma, ö�rencinin konuyu daha iyi anlamas�n� sa�layacak ve onu 
dü�ünmeye, irdelemeye yönlendirecektir. 

(f) Derslerde laboratuar uygulamalar� art�r�lmal�, ö�rencilerin deney 
düzenleyip gerçekle�tirilmeleri sa�lanmal�d�r. 

(g) Ders saat ve say�s� azalt�larak ö�renciye okuyabilece�i, dü�ünüp 
tart��abilece�i zaman yarat�lmal�d�r. Kan�mca, bu konuda ülkemizdeki 
ö�rencinin mentalitesi göz önünde bulundurularak, biraz yönlendirme 
yap�lmas� gerekir! 
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(h) �n�aat mühendisi, belirli bir kültür birikimine sahip olmal�d�r. Bu nedenle 
programa sosyal ve sanat içerikli dersler konmal�d�r. 

- Ö�retim üyesi ö�renci ili�kilerine önem verilmeli, ö�rencinin ö�retim üyesi ile 
yak�nla�mas� sa�lanmal�d�r. Ö�retim üyeleri ile ö�rencileri ders d���nda da bir 
araya getiren, ak�am yemekleri, piknik, spor gibi etkinliklere önem 
verilmelidir. 

- Dan��manl�k kurumu ciddiye al�nmal� ve yeni düzenlemelerle bu kurumun 
etkili çal��mas� sa�lanmal�d�r. 

- Üniversitelere ö�retim üyesi yeti�tirilmesi i�i ciddiyetle ele al�nmal� ve gerekli 
planlamalar yap�lmal�d�r. Ö�retim üyesi yeti�tirme politikas� ve yöntemi, 
üniversitelerin gelece�ini belirleyen en önemli faktördür. Bugün birçok 
üniversitede, yeterli kadro olmamas�na kar��n, doktora program� aç�lm��t�r. 
Yetersiz tezlerle doktora alanlar, ayn� üniversitede ö�retim üyesi olmaktad�r. 
Belirli düzeye gelmemi� üniversitelerin doktora vermeleri kesinlikle 
önlenmelidir. Ayr�ca, ki�ilerin doktora yapt�klar� üniversitelerde ö�retim üyesi 
olarak kalmalar� istisnai bir durum olmal�d�r. Ba�ka bir deyi�le, akraba evlili�i, 
olabildi�ince azalt�lmal�d�r. 

- �n�aat mühendisli�i e�itimi, iki ayr� düzeyde yap�lmal�d�r; (a) yüksek okul 
e�itimi ve (b) üniversiter e�itim. Bu bildirinin ba��nda, ülkemizde her iki tür 
mühendise de gereksinme oldu�u vurgulanm��t�. Bu düzenleme yap�l�rken 
kurumun ad� önemli de�ildir, her iki tür e�itimi veren kurum da “üniversite” 
olarak an�labilir. �u anda üniversitelerimizde verilen e�itimin genelde “yüksek 
okul e�itimi” oldu�u göz önünde bulundurulursa, bu uygulaman�n fazla bir 
s�k�nt� yaratmadan gerçekle�tirilebilece�i söylenebilir..   

 
 

SONUÇ 
 
Üniversitelerde ya�anan sorunlar�n kayna�� tek de�ildir. De�i�en de�er yarg�lar� 
ve ya�am biçimleri, ilkö�retimden ba�layan yanl�� e�itim anlay���, siyasal 
iktidarlar�n e�itime yakla��mlar�, çarp�k bir yar��a dönü�en giri� s�navlar� ve 
üniversitelerin de�i�en ko�ullara uyum gösterememesi, bugün üniversitelerde 
ya�anan sorunlar�n temel kayna�� olmu�tur. Bu nedenle salt üniversite içinde 
yap�lacak düzenlemelerle sorunun çözümü olas� de�ildir. Devletin ve hükümetlerin 
de e�itim sorununa bak�� aç�lar�n�n de�i�mesi gerekir. �u anda yapabilece�imiz, 
yetkilileri uyarmak ve konuyu gündemde tutmak olacakt�r. Ancak, bu arada 
üniversitelerin alacaklar� önlemlerin ve getirecekleri de�i�ikliklerin, sorunu tam 
olarak çözmese bile önemli yararlar sa�layaca�� unutulmamal�d�r. 
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TÜRK�YE’DE YÜKSEKÖ�RET�ME GENEL B�R BAKI� 
 

Aybar Ertep�nar 
 
 
Ülkemizde yüksekö�retimin geçmi�i, geli�mi� ülkelerdeki üniversitelerin ba�lang�ç 
tarihleri ile kar��la�t�r�ld���nda oldukça yenidir. Cumhuriyetimizin kurulu�undan 10 
y�l sonra, ülkemizde, geli�mi� bat� ülkelerindeki üniversitelere benzer bir anlay��la, 
yüksekö�retim kurumlar�n� olu�turma çabalar� ba�lat�lm��t�r. Bu tarihten itibaren 
yüksekö�retim sistemimiz yap�s�, nitelikleri ve nicelikleri aç�s�ndan pek çok 
a�amadan geçmi�tir. Bu a�amalar her zaman ilerlemeler �eklinde olmam��, zaman 
zaman evrensel tan�ma uygun “üniversite” tan�m�ndan uzakla��lm��, nicelik için 
nitelik, kurumlara “çeki-düzen” vermek için özerklik ve üniversiteyi üniversite 
yapan daha pek çok özellik zarar görmü�tür. Yine belirtmek gerekir ki, üniversiteyi 
y�pratan geli�meleri sadece ve sadece kurum d��� faktörlere ba�lamak, sorunlar� 
çözmek için yanl�� bir ba�lang�ç noktas� olu�turur; yüksekö�retim sistemimizi 
olu�turan tüm iç payda�lar�n da cesur bir otokritik yapmalar� gereklidir.  
 
Bu sunumun konusu yüksekö�retimimizin bugünkü durumuna genel bir bak��, 
sorunlar�n tespiti ve olas� çözüm önerileridir. Bugünkü durumu daha iyi anlamak 
ve de�erlendirebilmek için, önce Türkiye’deki yüksekö�retimin yakla��k son 30 y�l 
içinde ya�ad��� geli�melere k�saca bakmakta yarar vard�r.  Bu k�sa özet, gerek bu 
süre içinde at�lan olumlu/olumsuz ad�mlar�n ve bunlara ba�l� geli�melerin, 
gerekse daha önceden var olan ve/veya son 30 y�lda ortaya ç�kan ve zaman�nda 
çözüme kavu�turul(a)mayan ek sorunlar�n tespitinde kolayl�k sa�layacakt�r. 
Unutulmamas� gereken bir di�er önemli husus da, ayn� sürede, geli�mi� 
ülkelerdeki yüksekö�retim sistemlerinin sorunlar�, bu sorunlar�n çözümleri ve 
çözüm önerileri ile ülkemizdeki durumun, birlikte ele al�nmas� gere�idir. Bu 
sempozyumdaki oturumlardan biri geli�mi� ülkelerdeki yüksekö�retimde e�itime 
ayr�lm��t�r. Her iki oturumun sunumlar� birlikte ele al�nd���nda, ülkemizde aranan 
çözümlerle di�er geli�mi� ülkelerde uygulanan/uygulanmas�na karar verilen 
önlemlerin paralelli�i aç�kça görülecektir. Ancak, üniversite kavram� evrensel de 
olsa, her ülkenin kendine özgü problemleri kendine has çözümler üretilmesini 
gerektirir ve bu durum her yeni uygulamada göz önünde bulundurulmas� gereken 
bir husustur. 
 
�ubat 2007 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Yüksekö�retim Kurulu “Türkiye’nin 
Yüksekö�retim Stratejisi”1 ba�l�kl� bir rapor yay�mlam��t�r. Bu sunumda yer alan 
pek çok görü� ve öneri esasen o raporda gündeme getirilmi�tir (bkz.:Bölüm 1, s. 
43-127).  Ayr�ca bu raporun yaz�lmas�ndan günümüze kadar geçen 2,5 y�ll�k 
süredeki geli�meler ve bunlar hakk�ndaki ek de�erlendirmeler de bu sunumda ele 
al�nacakt�r. 
 
 

 
                                                             

Aybar Ertep�nar 
Yüksekö�retim Kurulu eski Ba�kanvekili  
E-posta: aybar@metu.edu.tr 
 
1  Türkiye’nin Yüksekö�retim Stratejisi, T.C. Yüksekö�retim Kurulu yay�n�, �ubat 2007, ISBN: 
978-975-7912-32-3 
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TÜRK�YE’DE YÜKSEKÖ�RET�MDE SON 30 YILDAK� ÖNEML� GEL��MELER 
 
 

Yüksekö�retimde 1981-2009 Aras� Toplam �statistik Göstergeler 
 
1981 y�l� ve sonras� Türkiye Yüksekö�retim sisteminin say�sal olarak çok büyük 
de�i�ikliklere u�rad��� y�llard�r. Her ne kadar, yüksekö�retim kurumlar�n�n tüm 
yurda yay�lmas� bu y�ldan çok daha önce ba�lad�ysa da, büyük say�sal de�i�iklikler 
2547 say�l� yasa ile gelmi�tir. Yasan�n getirdi�i belki de en önemli de�i�iklik, daha 
önce üniversite sistemi d���nda da var olan lise-üstü e�itimin (akademiler, Milli 
E�itim Bakanl���na ba�l� e�itim enstitüleri ve 2 y�ll�k meslek yüksekokullar� ve 
“Yaykur” olarak adland�r�lan mektupla e�itim) art�k tümüyle bir çat� alt�nda 
toplanmas� ve 2547 say�l� yasaya tabi hale getirilmesi olmu�tur. Yasan�n “kat� 
merkeziyetçili�i” gerek do�rudan ilgililerin gerekse dolayl� ilgililerin gündeminde 
güncelli�ini hep korumu�tur. Ancak, tüm yüksekö�retim kurumlar�n�n, tek ve 
ayr�nt�larla dolu bir yasa ve yönetmelikler dizisine tabi olmas�n�n getirdi�i 
olumsuzluklar, zaman zaman ve sadece, bu tekdüzeli�in d���na ç�kma arzusu 
gösteren yüksekö�retim kurumlar�nca dile getirilmi� ve bu konu ile do�rudan ilgili 
kurumlar�n yetkililerinin dahi fikir birli�ine ula�amad�klar� görülmü�tür. 
 
Tablo1’de 1981-2009 y�llar� aras�ndaki yüksekö�retim istatistik toplam 
göstergelerinin bir k�sm� verilmi�tir. 3 temel gösterge olarak üniversite/lise-üstü 
ö�retim kurumlar� say�s�, ö�retim eleman� ve ö�renci say�lar� seçilmi�,  ayr�ca, 
seçilen y�llar için ö�renci/ö�retim eleman� oranlar� verilmi�tir. Bu oran�n örgün 
lisans ve lisansüstü ö�retim gören ö�renciler için hesaplanmas�nda ö�retim 
eleman� say�s� yerine, ö�retim üyesi (profesör, doçent, yard�mc� doçent) say�s�n�n 
kullan�m� daha do�ru, daha anlaml�d�r ve istatistiklerde daha çok bu oran 
kullan�lmaktad�r. Yüksekö�retim Kurulu 2002-2006 y�llar�na ait faaliyet 
raporlar�na (YÖK web sitesinde bulunamam��t�r) göre bu oran o y�llarda 29-34 
dolaylar�ndad�r. Örne�in, 2004-2005 ö�retim y�l�nda toplam örgün 
lisans+lisansüstü ö�renci say�s� yakla��k 1,000,000, ö�retim üyesi say�s� yakla��k 
32 bin olarak gerçekle�mi�, ö�retim üyesi ba��na dü�en örgün lisans+lisansüstü 
ö�renci say�s� yakla��k 31 olmu�tur (referans 1., Tablo 29, s. 88). ÖSYM’nin 2008-
2009 Ö�retim Y�l� Yüksekö�retim �statistikleri2 Kitab�na göre, ikinci ö�retim dahil 
lisans ve lisansüstü ö�retim gören toplam örgün ö�renci say�s� yakla��k 1,200,000, 
ö�retim üyesi toplam say�s� ise yakla��k 39,000’dir. Dolay�s�yla 2008-2009 
ö�retim y�l�na ait ö�renci/ö�retim üyesi oran� da yakla��k 30 olmu�tur. 
 
Tablo 1’de seçilen ara tarihler, üniversite say�lar�nda büyük art��lar�n yap�ld��� 
y�llard�r. 1992 y�l�nda gerçekle�tirilene benzer bir geni�leme daha sonra, önce 
2006 y�l�nda, hemen ard�ndan 2008’de görülmü�tür. 2006’da kurulan 15 yeni 
Devlet, 2008 ve 2009 y�llar�nda kurulan 46 yeni Devlet+Vak�f üniversiteleri ile 
toplam üniversite say�s�, 2005 y�l� sonunda 78 iken, A�ustos 2009 itibar� ile 139’u 
bulmu�tur. Bir anlamda, günümüz dünyas�nda kitleselle�en yüksekö�retime 
yönelik ad�mlar olarak görülebilecek bu say�sal art��lar, nitelikle ilgili endi�eleri de 
önemli derecede art�rm��t�r. Birçok yüksekö�retim kurumunda bu say�sal art��lar, 
sistemde sa�l�ks�z bir geni�leme veya sa�l�ks�z bir ba�lang�ç yapma sonucunu 
do�urmu�tur.  

                                                             

2  ÖSYM 2008-2009 Ö�retim Y�l� Yüksekö�retim �statistikleri Kitab� 
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Türkiye Yüksekö�retim Sisteminin Mevcut Yap�s� ve �lgili Sorunlara K�sa 
Bir Bak�� 
 
Bu k�s�mda yüksekö�retimimizin mevcut yap�s� ve bu yap� ile ilgili sorunlar ele 
al�nacakt�r. Ele al�nan sorunlara önem s�ras�na göre de�il, yap�n�n anlat�lmas� için 
takip edilmesi gereken s�ra içerisinde de�inilecektir. Türkiye yüksekö�retim 
sisteminin üst kurulu�u Yüksekö�retim Kurulu (YÖK)dur. Bu Kuruldan beklenen 
görev Anayasam�z�n 131’inci Maddesinde tarif edilmi�tir: 
 
 1981/2 

1982/3 
(2547) 

1992/93 2005/6 2006/7 2007/8 2008/9 

 
Üniversite  
say�s� 

19 
(+di�er  

lise-üstü) 

27 
(27+0) 

53 
(51+2) 

78 
(53+25) 

93 
(68+25) 

115 
?

139 
(94+45) 

Ö�retim  
eleman� say�s� 

~13 bin 
(~+9 bin) 

~22 
bin 

~39 
bin 

~82bin 
(~32bin 
Ö�.üyesi) 

~90 
bin 

~99 
bin 

 

~98bin 
(~39 bin 
ö�.üyesi) 

Ö�renci  
say�s� 

~120 bin 
(+120bin) 

~280 
bin 

~860 
bin 

~2,2  
milyon 

 

~2,3 
milyon 

~2,4 
milyon 

 

~2,9 
Milyon 

 
Ö�renci/ö�retim 
eleman� 

11 13 22 27 26 24 30 

Tablo 1. Türkiye yüksekö�retiminde 1981-2009 y�llar� aras� toplam veriler3’4 
 
 
Not 1:  Üniversite say�lar�ndaki parantez içindeki rakamlar, 1982 sonras� için Vak�f 
Üniversitelerini göstermektedir. Ekim 1981 y�l�na ait üniversite d��� veriler, akademi, 
e�itim enstitüsü, meslek yüksekokulu ve YAYKUR’a ait toplam rakamlard�r. 1981 
sonras� için “üniversite” kelimesi jenerik olarak, yüksek teknoloji enstitülerini de 
içerecek �ekilde kullan�lm��t�r. 

Not 2: Ö�retim elemanlar� profesör, doçent,  1981 öncesi Dr. asistan ve asistan, 1981 
sonras� yard�mc� doçent ve ara�t�rma görevlisi, ö�retim görevlisi, okutman ve uzman� 
kapsamakta olup, yasaya göre ara�t�rma görevlileri ve uzmanlar ders vermekle 
görevlendirilemezler. 

Not 3: 1981 sonras� ö�renci say�lar�, 4 y�ll�k örgün(2. Ö�retim dahil). 2 y�ll�k örgün ve 
aç�k ö�retimin tümünü. 

Not 4: 139 üniversiteye ek olarak, sadece 2 y�ll�k meslek e�itim veren 4 vak�f meslek 
yüksekokulu vard�r, ö�retim eleman� ve ö�renci say�lar�na bu kurumlardakiler 
dahildir. 
 
 
“Yüksekö�retim üst kurulu�lar� 

MADDE 131. – Yüksekö�retim kurumlar�n�n ö�retimini planlamak, düzenle-
mek, yönetmek, denetlemek, yüksekö�retim kurumlar�ndaki e�itim-ö�retim ve 
bilimsel ara�t�rma faaliyetlerini yönlendirmek, bu kurumlar�n kanunda 
belirtilen amaç ve ilkeler do�rultusunda kurulmas�n�, geli�tirilmesini ve üniversi-
telere tahsis edilen kaynaklar�n etkili bir biçimde kullan�lmas�n� sa�lamak 
ve ö�retim elemanlar�n�n yeti�tirilmesi için planlama yapmak maksad� ile 
Yüksekö�retim Kurulu kurulur. 
                                                             

3 2009 rakamlar� için Yüksekö�retim Kurulu web sitesi, www.yok.gov.tr  ve referans 2 verileri 
kullan�lm��t�r. 
4 2007 y�l� öncesi rakamlar TÜ�K Y�ll�k �statistik Göstergeler, ISBN 1300-0535 nolu kitaptan 
al�nm��t�r. 
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(De�i�ik: 7.5.2004-5170/8 md.) Yüksekö�retim Kurulu, üniversiteler ve Bakanlar 
Kurulunca seçilen ve say�lar�, nitelikleri, seçilme usulleri kanunla belirlenen adaylar 
aras�ndan rektörlük ve ö�retim üyeli�inde ba�ar�l� hizmet yapm�� profesörlere 
öncelik vermek sureti ile Cumhurba�kan�nca atanan üyeler ve Cumhurba�kan�nca 
do�rudan do�ruya seçilen üyelerden kurulur. 
 
Kurulun te�kilat�, görev, yetki, sorumlulu�u ve çal��ma esaslar� kanunla düzenlenir.” 
Kurulun 21 üyesinin 7’si Cumhurba�kan�nca do�rudan, 7’si hükümetin önerisi, 
7’si ise Üniversiteleraras� Kurul’un önerisi ile yine Cumhurba�kan� taraf�ndan 
atan�r. Üyelerin görev süreleri 4 y�ld�r ve yenilenebilir. Yüksekö�retim Kurulunun 
Ba�kan� ve iki Ba�kan Vekili ve 21 ki�ilik Genel Kurul taraf�ndan belirlenen di�er 6 
üye tam zamanl� görev yaparlar, eski kurumlar� ile ili�kileri kesilir ve Yürütme 
Kurulunu olu�tururlar; ücretli veya ücretsiz ba�ka bir i�te çal��amazlar. Genel 
Kurul, 2547 say�l� Yasan�n belirledi�i kararlar d���ndakilerle k�s�tl� olmak üzere, 
uygun gördü�ü karar alma yetkilerini Yürütme Kuruluna devredebilir. 
 
Anayasan�n 131 inci Maddesi Yüksekö�retim Kuruluna “Yüksekö�retim 
kurumlar�n�n ö�retimini planlamak, düzenlemek, yönetmek, denetlemek” görevini 
vermekle, 2547 Say�l� Yüksekö�retim Yasas� çerçevesinde, bu Kurulu yüksek-
ö�retimde en yetkili ve sorumlu üst kurul olarak belirlemi�tir.  
 
YÖK’ün, kendisine verilen dört görevden ilki olan planlama görevini, �imdiye 
kadar, stratejik bir plan çerçevesinde yerine getirebildi�i söylenemez. 
Yüksekö�retimin Türkiye’de nas�l bir yolda yürüyece�ini, hemen hemen her 
zaman, yüksekö�retime olan talebin mevcut sistemin ta��yabilece�inden fazla 
olu�u ve siyasi iradenin bu talebi kar��layabilmek için ald��� kararlar tespit etmi�tir. 
YÖK’ün bu görevini yerine getirebilmesi için,  yüksekö�retim sisteminin uzun 
vadeli bir stratejik plan çerçevesinde geli�tirilmesi yakla��m�n�n siyasi irade 
taraf�ndan benimsenmesi, bir stratejik plan�n ortaya konmas� ve titizlikle 
uygulanmas� gerekmektedir. 
 
Anayasan�n Yüksekö�retim Kuruluna verdi�i di�er 3 temel görev, yüksekö�retimi 
düzenlemek, yönetmek ve denetlemektir.  Türkiye yüksekö�retim sistemi, tüm bu 
görevlerin merkezi olarak yerine getirilebilmesi için çok büyümü�, dolay�s�yla, tüm 
yüksekö�retim kurumlar�n� kapsamak üzere al�nan kararlar�n bir k�sm�, sistemin 
tekdüzeli�e kilitlendi�i �ikâyetlerine sebep olmu�tur. Sistemin tekdüzelik 
tehlikesinden uzak kalabilmesi için, e�er varsa bu yasal engeller kald�r�lmal�d�r. 
Yasal engel yoksa YÖK, ç�kard��� yönetmelikler vas�tas� ile yüksekö�retimi 
düzenleme görevini yerine getirirken çe�itlili�i engellemeyecek önlemler almal�d�r. 
Ayr�ca, yüksekö�retim kurumlar�n�n performanslar�n� ölçecek ve kalite güvencesini 
sa�layacak ba��ms�z birimlerin olu�turulmas� ve akademik yeterlilikler konusunda 
ulusal bir çerçevenin sonuçland�r�lmas� ve uygulanmas� da Kurulun denetim 
görevlerini hafifletecektir. 
 
Özetle, yüksekö�retim sisteminin, bir üst kurul veya zaman zaman bu konuda 
geli�tirilen öneriler aras�nda yer alan-salt yüksekö�retimden sorumlu ve bu 
konuda yeti�mi� uzman personeli istihdam edebilen bir yüksekö�retim bakanl��� 
olmadan, ülke için anlaml� bir �ekilde varl���n� sürdürebilmesi mümkün de�ildir. 
Üst Kurulun, olas� bir yüksekö�retim bakanl���na göre avantaj�, kararlar�n� 
siyasilerin maruz kalabildi�i kamuoyu bask�s�ndan uzak, ba�ka bir etki alt�nda 
kalmaks�z�n, objektif olarak alabilme olas�l���d�r. Yüksekö�retim sisteminin günü-
müzdeki hacmi ve önümüzdeki birkaç y�l içerisinde i�levsel hale gelmeleri bekle-
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nen yüksekö�retimle ilgili di�er ulusal kurulu�lar�n üstlenece�i görevler dikkate 
al�narak, Yüksekö�retim Kurulunun görevlerinin yeniden tarif edilmesi gerçekçi ve 
ak�lc� bir yakla��m olacakt�r. 
 
Üniversiteleraras� Kurul, kendisine 2547 say�l� Yasa ile verilen say�l� sorumluluk 
ve yetki d���nda, YÖK’e dan��ma kurulu niteli�ini ta��r. Kurul, tüm üniversitelerin 
rektörleri ve senatolar�nca seçilen birer üyeden olu�ur. A�ustos 2009 itibar� ile 
Kurulun üye say�s� 278’e eri�mi�tir. Kurul, büyüklü�ü nedeni ile, rutin d��� 
konularda bir katk�da bulunabilme �ans�na sahip de�ildir. Bu Kurulun �htisas 
Komisyonlar� önemli görevleri özveri ile yerine getirmekte, ancak  278 üyeli ve s�k 
toplanmas� mümkün olmayan bir kurulda bu �htisas Komisyonlar�n�n çal��malar� 
dahi yeterince tart���lamamakta, Kurul adeta rutin kararlar�n al�nabilmesi için 
toplanmas� gereken bir kurul olarak çal��makta, adeta ülkenin her yöresinden 
gelen kat�l�mc�lar�n zaman kayb�na,  ve hatta gereksiz yolluk ve a��rlama 
masraflar�na neden olmaktad�r. Belirlenecek objektif bir yöntem ile, geleneklerini 
olu�turmu�, deneyimli üniversitelerle, geli�mekte olan üniversiteler ve yeni kurulan 
üniversitelerin temsilcilerinin olu�turdu�u yeni bir kurulun mevcut Kurulun yerini 
almas�nda yarar vard�r. 
 
Yarg�tay, Dan��tay, Say��tay ile Genel Kurmay ve Milli E�itim Bakanl��� 
temsilcilerinin de bulundu�u 10 ki�ilik Yüksekö�retim Denetleme Kurulu ise 
2547 say�l� Yasan�n 9’uncu Maddesi ile kendisine verilen; 

a) Yüksekö�retim kurumlar�nda, e�itim - ö�retim ve di�er faaliyetlerin bu 
Kanunda belirtilen amaca ve ana ilkelere uygunlu�unu Yüksekö�retim 
Kurulunca haz�rlanacak esaslara göre ve onun ad�na denetleme görevini, 

b) Yüksekö�retim Kurulu Ba�kan� taraf�ndan bu Kanunun 53’üncü maddesine 
göre istenen soru�turmalar�,  

c) Yüksekö�retim Kurulu taraf�ndan bu Kanuna göre verilecek di�er görevleri 
yapar.   

 
Bu Maddeden de aç�kça görüldü�ü gibi, gerek kompozisyonu, gerekse kendisine 
Yasa ile verilen görev itibar� ile Denetleme Kurulu yüksekö�retim kurumlar�n�n 
performans�n� ve kalitesini denetleyen bir kurul de�ildir.  
 
Üniversitelerimizin, geli�mi� ülkelerin önde gelen üniversiteleri ile rekabet 
edebilecek bir yap�ya kavu�malar� için önde gelen ko�ullar özerklikleri ve 
akademik özgürlükleridir. Akademik özgürlük, Anayasam�z�n 130’uncu Madde-
sinin 3’üncü Paragraf�nda tarif edilmi�tir: 
 
“Üniversiteler ile ö�retim üyeleri ve yard�mc�lar� serbestçe her türlü bilimsel 
ara�t�rma ve yay�nda bulunabilirler. Ancak, bu yetki, Devletin varl��� ve 
ba��ms�zl��� ve milletin ve ülkenin bütünlü�ü ve bölünmezli�i aleyhinde 
faaliyette bulunma serbestli�i vermez.” 
 
Üniversite özerkli�inin iki temel aya�� idari ve mali özerkliktir. �dari özerkli�in 
büyük ölçüde bulunmad��� Devlet üniversitelerinde bu eksiklik de -rektör 
atamalar� gibi- yüksekö�retimle ilgili gündemin ön s�ralar�nda yer almaktad�r. 
Ancak günümüze kadar hiçbir siyasi otoritenin, üniversitelere, personel 
harcamalar� dahil olmak üzere “mali özerklik” sa�lamak çal��malar�na gireme-
mesi, iç payda�lar�n gündeminde ayni önem derecesi ile yer almamaktad�r. Mali 
özerkli�in var olmad��� bir sistemde stratejik bir plan yapmak, yap�lsa dahi bu plan 
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çerçevesinde yol almak, görev yürütebilmek mümkün de�ildir. Günümüz 
üniversitelerinde art�k 19’uncu yüzy�l�n yönetim modeline dönmek tabii ki gerçekçi 
de�ildir. Bununla beraber, mali özerklik ve “hesap verebilme” (accountability)nin 
birlikte uygulanmas�, kurumlar�n evrensel platformda sayg�n bir konuma 
gelebilmeleri ve bu yerlerini koruyabilmeleri için bir zorunluluktur. 
 
Say�lar� 94’ü Devlet, 45’i Vak�f üniversitesi olmak üzere A�ustos 2009 itibar� ile 
139’a eri�en üniversitelerin te�kilat �emalar�( rektör, senato, üniversite yönetim 
kurulu, rektör yard�mc�lar�, dekan, fakülte kurulu, fakülte yönetim kurulu, dekan 
yard�mc�lar�, enstitü,...,bölüm,...) genelde ayni olmakla birlikte, akademik 
yöneticilerinin göreve getirilme �ekilleri farkl�d�r. Devlet üniversitelerinde rektör 
adaylar�n�n belirlenme ve atanma süreci, ö�retim üyelerinin 6 rektör aday�n� 
belirlemek için oy vermesi ile ba�layan ve Cumhurba�kan�n�n atamas� ile 
sonuçlanan bir önerim/atama sürecidir. Vak�f üniversitelerinde rektör üniversite 
mütevelli heyeti taraf�ndan belirlenip YÖK’e sunulmaktad�r.  
 
Büyük yetkilerle donat�lm�� bir rektörün, bu yetkilerini isabetli kullanacak ve 
üniversiteyi ileriye ta��yabilecek bir vizyona ve yeterli birikime sahip olmas� 
zorunludur. Devlet üniversitelerinde rektörün belirlenme �ekli, 2547 say�l� Yasan�n 
yürürlü�e girdi�i tarihten sonra 1992’de bir kez de�i�ikli�e u�ram�� ve YÖK’ün 
belirledi�i 3 aday aras�ndan Cumhurba�kan�nca atanmas� yerine, bir önceki 
paragrafta de de�inildi�i gibi, ö�retim üyelerinin de sürece dahil oldu�u yeni bir 
önerim/atama modeline geçilmi�, ancak bu konudaki tart��malar bir önceki 
göreve getirilme �ekline göre h�z kesmemi�tir ve gündemdeki yerinin 
korumaktad�r. Do�rudan seçimle belirlenme, do�rudan atanma veya karma bir 
modelle göreve getirilmenin tümünün de art� ve eksileri vard�r ve bu tart��ma 
yüksekö�retim sisteminin gündeminde bir süre daha yer alacakt�r. Bu konuya 
daha önyarg�s�z yakla�arak, gündemin ilk s�ralar�nda yer almas�n�n önlenmesi, 
yüksekö�retim kurumlar�n�n performanslar�n�n ölçülebilmesi, kalite güvencesi ve 
akreditasyon konular�nda uluslararas� standartlara uygun ulusal önlemlerin 
al�nmas� ve uygulamaya konulabilmesi, akademik yeterlilikler ve mesleki 
yeterlilikler konusunda uluslararas� platformda da kabul gören ulusal çerçevelerin 
sonuçland�r�lmas� ve uygulamaya geçilmesi ile mümkün olabilecek, böylece, daha 
ziyade, yöneticinin, ba��nda bulundu�u kurumu hangi noktalara ta��yabile-
ce�i/ta��yabildi�i ön plana ç�kacakt�r. Benzer �ekilde, üniversitenin karar alma 
yetkisine sahip en yüksek kurulu olan üniversite yönetim kurulunun üyeleri de 
kurulda kendi görü�lerini seslendirebilecek birikim ve donan�ma sahip olmal�, 
kurul üyelerinin görü�lerinin de katk�lar�yla zenginle�tirdi�i toplant�dan 
üniversitenin gelece�i için en do�ru ve objektif kararlar ç�kabilmelidir. Bu 
paragrafta savunulan fikirler, üniversitenin tüm kademelerindeki akademik 
yöneticiler ve kurullar için de aynen geçerlidir. 
 
 
Ö�retim elemanlar�, ö�renciler, nitelikler ve niceliklerle ilgili 
de�erlendirmeler 

-  Ö�renci adaylar� ve üniversite ö�rencileri 

Ö�renciler ve ö�retim elemanlar� bir üniversitenin asli unsurlar�d�r. Akademik 
yöneticileri, bir vizyon çerçevesinde, üniversiteyi, ürünleri ile sayg�n bir noktaya 
ta��may� amaçlayan bir grup olarak görmek mümkündür. Ürün ise, yeti�tirilen 
insan gücü -mezun edilecek ö�renciler- ve ö�retim üyeleri taraf�ndan yap�lan 
sayg�n bilimsel yay�nlar, al�nan patentler ve topluma yönelik hizmetlerdir. 
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Ülkemizde yüksekö�retim ça��ndaki nüfusundaki art���n duraca�� ve bu rakam�n 
2010-2025 y�llar� aras�nda 5,5-5,1 milyon aras�nda de�i�ece�i tahmin 
edilmektedir. Türkiye’de yüksekö�retim ça�� nüfusunun okulla�ma oran�n�n, 
geli�mi� ülkelerdeki oran� (~65%)  yakalamas� gibi bir stratejik hedef seçilirse, 
hedef yakaland���nda yüksekö�retim gören ö�renci say�s� 3-3,5 milyon 
dolaylar�nda olacakt�r. 2009 y�l� ÖSYM verilerine göre mevcut ö�renci say�s� 2,9 
milyona ula�m��t�r ( Tablo 1). Bu ö�rencilerin yakla��k 1.150.000’i aç�k ö�retime 
kay�tl�d�r, 660 bini önlisans, 145 bini lisansüstü ö�rencisidir. 4 y�ll�k örgün e�itim 
gören lisans ö�rencisi say�s� 840 bin, ikinci ö�retimde lisans e�itimi alan ö�renci 
say�s� 200 bindir. 
 
Artan talep, art�r�lan kontenjanlar ve yeni aç�lan ve bünyesinde henüz yeterli 
ö�retim üyesi bulunmamas�na ra�men ö�rencisi olan üniversiteler aç�lmas�, 
ö�renci/ö�retim üyesi oranlar�n�n arzu edilen düzeylere indirilebilmesine engel 
olmaktad�r. Bunun yan�nda, ö�renci/ö�retim üyesi oranlar�, gerek üniversitenin 
bulundu�u ile gerekse bölümlerine göre büyük de�i�iklikler göstermektedir.  Tablo 
2’de, ö�renci/ö�retim üyesi Türkiye ortalamas� ile Türkiye ortalamas�na göre çok 
altlarda seyreden baz� üniversitelerdeki oranlar üniversite ismi belirtilmeden 
verilmi�tir. Veriler, ÖSYM’nin 2008-2009 ö�retim y�l�na ait istatistikler kitab�ndan 
(referans 2) al�nm��t�r. Oranlar, o üniversitedeki fakülteler(lisans), 4 y�ll�k 
yüksekokullar (YO4) ve meslek yüksekokullar� (MYO)  için ayr� ayr� verilmi�tir. 
Oranlar hesaplan�rken tüm ö�retim elemanlar� say�s� al�nmam��t�r, çünkü bu 
gruptaki ara�t�rma görevlileri ve uzmanlar Yasaya göre ders verme yetkisine sahip 
de�illerdir. Profesör, doçent ve yard�mc� doçentlerden olu�an ö�retim üyeleri 
yan�nda ders verme yetkisinde sahip olan di�er ö�retim elemanlar�, ö�retim 
görevlileri ve okutmanlard�r. Ancak, ö�retim görevlileri ve okutmanlar�n büyük bir 
ço�unlu�unu yabanc� diller, Türk dili ve meslek yüksekokullar�nda görevlidir ve 4 
y�ll�k lisans e�itiminin esas ö�retim kadrosunu doktoral� ö�retim elemanlar� te�kil 
etmektedir.  Ö�renci say�lar�na aç�k ö�retim ö�rencileri dahil edilmemi�, ikinci 
ö�retim ö�rencileri dahil edilmi�tir. Tablo 2, ö�retim üyesi toplam say�s�n�n az 
olmas�n�n yan� s�ra, da��l�m�n�n daha bozuk oldu�unu göstermektedir. Tablo 2’ye 
daha fazla örnekler eklemek mümkündür. Hatta üniversite, fakülte veya 
yüksekokul oranlar�n�n makul oldu�u üniversitelerde bölüm baz�nda yap�lan 
çal��malar, bu üniversitelerde de ciddi ö�retim üyesi eksikli�i olan bölümler 
oldu�unu göstermi�tir. Buna ek olarak, ö�retim üyeli�inin sayg�n ve cazip bir 
meslek olmaktan uzakla�mas�, yeterli say�da istenen niteliklere sahip yeti�mi� 
insan gücünün sisteme eklenememesi, küçük yerle�im merkezlerinde ö�retim 
üyesi ve ö�rencileri çekecek sosyal ve kültürel bir ya�am�n büyük �ehirlere göre az 
olmas�, bar�nma ve beslenme gibi zorunlu ihtiyaçlar� kar��lamakta çekilebilecek 
zorluklar da bu eksiklerin giderilmesini zorla�t�rmaktad�r. Son iki y�lda üniversiteye 
giri� kontenjanlar�n�n art�r�lmas�na ra�men, Devlet üniversitesinin 4 y�ll�k 
programlar�nda dahi bo�luklar olmas� ise, arz ve talep aras�ndaki nitelik 
uyu�mazl���n�n bir göstergesidir. Genç nüfus i�sizli�inin yükseldi�i ülkemizde, lise 
mezunlar�, üniversiteden mezun olduktan sonra i� bulmakta zorlanmayacaklar� bir 
diploma sahibi olmak için gerek alan gerekse üniversite seçiminde art�k daha titiz 
davranmalar� gerekti�inin bilincindedir. 
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Üniversite Ö�renci say�s�(1) 
Ö�retim üyesi say�s�(2)* 
(Profesör+Doçent+Yrd. 

Doçent) 
(2)/(1) 

Türkiye Ortalamas� 
Fakülteler+lisansüstü 
YO4 
Tüm örgün 

 
~1195 bin 
~75 000 

~1740 bin 

 
~37 800 
~1 526  

                      ~39 000 

 
~32 
~49 

~45** 
Üniversite 1 
Fakülte  
YO4 
MYO 

6 889 
5 883 
1 006 
3 668 

123(23+37+61) 
118(22+36+61) 

5(1+1+3) 
1 

~56 
~49 
~201 
3 668 

Üniversite 2 
Fakülte 
YO4 
MYO 

327 
271 
156 

1 172 

3 
3(0+0+3) 

0 
0(+14 di�er) 

109 
~90 

� 
~84 

Üniversite 3 
Fakülte 
YO4 
MYO 

1992 
1491 
501 
937 

13 
8 

5(1+1+3) 
0(+7 di�er) 

153 
186 
100 
134 

Üniversite 4 
Fakülte 
YO4 
MYO 

840 
840 

_ 
- 

3 
3(0+0+3) 

_ 
- 

280 
280 

_ 
- 

Tablo 2. Ö�renci/ö�retim üyesi ve ö�renci/ö�retim eleman� oranlar� 
(2008-2009 ö�retim y�l�-aç�k ö�retim hariç) 

 
(ö�renci ve ö�retim üyesi say�lar� 2 nolu referanstan al�nm��t�r.) 

 
*Ba�ka birimlerden gelenler say�lara dahil edilmi�tir. 

**Ö�retim üyelerinin sadece küçük bir k�sm�n�n MYO’larda görev ald��� dikkate 
al�nmam��t�r.  Gerçekte bu oran çok daha yüksektir. 
 
Üniversite ö�rencisi aday� olan lise ö�rencilerinin en büyük sorunu de�i�ik 
ortaö�retim kurumlar� aras�ndaki büyük peformans fark�d�r; bu oran 2003 y�l�nda 
%70 olarak ölçülmü�tür5 (bknz. referans 1,s. 71 ve Ek 10, s.249).  Bu büyük 
sapma, f�rsat e�itli�i aç�s�ndan üniversite ö�rencisi adaylar� için en büyük 
adaletsizli�i yaratmaktad�r. Giri� s�navlar� hakk�nda ise, 2007 y�l�nda, YÖK 
Ba�kanl��� taraf�ndan kurulan komisyonca kaleme al�nan “Türkiye’nin 
Yüksekö�retim Stratejisi” ba�l�kl� raporda (referans 1)  a�a��daki sonuçlara 
var�lm��t�r: 
 
“Üniversiteye giri� s�nav�, ö�rencileri, yeterliliklerini göz önüne almadan, 
sadece aralar�ndaki s�raya bakarak yüksekö�retim kurumlar�na 
yerle�tirebilmektedir. Seçme s�nav�n� kazananlar�n yetersizlikleri büyük 
ölçüde göz ard� edilmektedir. Yüksekö�retim de ortaö�retimin 
ba�ar�s�zl�klar� ile ba� ba�a b�rak�lmaktad�r.” (s.73) 
 
“Giri� s�navlar� ile daha önce bir yüksekö�retim kurumuna yerle�tirilen ya 
da bir yüksekö�retim program�n� bitirenlerin yeniden yerle�tirilme oran� 
15,7’dir. Bu oran, üniversiteye giri� s�nav� sisteminin yol açt��� kapasite 
ziyan�n�n bir di�er göstergesi olarak yorumlanabilir.” (s.79) 
 

                                                             

5 PISA 2003Projesi Ulusal Ön Rapor, MEB 2004 Andrew Vorkink, Türkiye E�itim Sektörü 
Konferans�, 17 Mart 2006, Ankara 
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Ayn� raporda bu saptaman�n bir di�er nedeni olarak dershane sektörünün 
geni�lemesi gösterilmi�, sayfa 83’de “özel dershaneler, ortaö�retimin 
aç�klar�n� kapatacak bir i�lev görmek için yola ç�karken, ortaö�retimin 
kalitesini daha da dü�üren etkiler yaratmakta, kendine olan gereksinmeyi 
güçlendirmektedir”...,”günümüz ko�ullar�nda ö�retmenler ve okul 
yöneticileri dershaneye ihtiyaç b�rakmayacak bir ö�retim verme iddias�n� 
ta��yamamaktad�rlar.” tespitleri yap�lm��t�r. 
 
Bu raporda bu konudaki di�er sat�rba�� bulgular �öyle s�ralanm��t�r: 
 
“Aday ço�u zaman kendi ilgi ve yeteneklerini gözard� ederek, ald��� 
puana göre, gelecekte belki de hiç ilgi duymayaca�� bir meslek alan�na 
yerle�ebilmektedir.” (s. 80) 
 
“...Bu nedenle, sistem, kendini ifade etmede zorlanan, sorun çözme 
becerisi yeterince geli�memi�, sosyal etkinlik deneyimi olmayan, toplumdan 
kopuk, ortaö�retimin temel amaçlar� ile yo�rulmam�� bir lise mezunu 
profilinin yeti�mesine yol açmaktad�r.”(s. 82) 
 
Yüksekö�retim Kurulu taraf�ndan, 2010-2011 ö�retim y�l�nda yürürlü�e girmesi 
planlanan yeni giri� s�nav�nda iki radikal de�i�iklik yap�lm��t�r. Bunlardan s�navla 
ilgili de�i�ikli�in olumlu bir katk� yapaca�� ancak yeterli olmayaca��, katsay� ile 
ilgili ikinci de�i�ikli�in ise rasyonel bir mant��a oturmad���, ortaö�retimdeki farkl� 
alanlardan gelip s�nava girenler aras�nda ortaö�retim müfredat�n�n katk�s�n� göz 
ard� edici oldu�u dü�ünülmektedir. Esasen referans 1 sayfa 156’da da 
“Üniversiteye geçi�te yeni s�nav ve yerle�tirme önerisi” ba�l��� alt�nda 
önerilen nolu referansta da dile getirildi�i gibi, giri� ve yerle�tirme s�nav�nda 
de�i�iklikler sistemin yetersizliklerini gidermekte yeterli de�ildir. Giri� ve 
yerle�tirme s�nav(lar)�nda de�i�iklik bir “önlemler dizisi” sinin bir parças�n� 
olu�turur. Bu yönde at�lan ad�mlardan bir di�eri ise kontenjan art�r�m�d�r. Ancak 
kontenjan art�r�m�, altyap� ve ö�retim üyesi yeti�tirmeye ayr�lan paran�n da ayni 
oranda art�r�lmas� ve sonuçlar�n�n al�nmas�n� takiben yap�lmal�d�r. Bu sorun çok 
ciddi bir gerçek olarak halen kar��m�zda durmaktad�r. 
 
Üniversite ö�rencilerinin, kay�tl� olduklar� programdan ve program kalitesinden 
ba��ms�z olan ortak sorunlar� vard�r. Bu sorunlar, üniversitenin yeni bir ya�am tarz� 
olu�u ve bu tarza h�zla ayak uydurmakta çekilen zorluklar, ailelerinden ayr� bir 
hayata ilk kez ba�layacak olanlar�n ya�ad��� zorluklar, mali darbo�azlar, bar�nma 
ve beslenme ile ilgili zorluklar olarak s�ralanabilir. Bunlar�n yan�nda, ö�rencilerin 
ö�renci konseyleri yolu ile seslerini karar mekanizmalar�na demokratik haklar�n� 
kullanarak duyurmakta çekingen veya ilgisiz olmalar�, ö�rencilerin kendileri ile 
ilgili konularda kurullarda oy kullanabilecek temsilcilerini bulundurmalar�na yasal 
olarak henüz imkân olmamas�d�r. Üniversite ö�rencilerinin ald�klar� e�itim ile ilgili 
sorunlar daha ileri k�s�mlarda ele al�nacakt�r. 
  
- Ö�retim elemanlar� 

Ö�retim elemanlar� aras�nda ders verme yetkisini ta��yanlar, ö�retim üyeleri 
olarak gruplanan profesör, doçent ve yard�mc� doçent ile di�er ö�retim elemanlar� 
grubunda yer alan ö�retim görevlileri ve okutmanlard�r. Yasaya göre, ö�retim 
görevlileri akademik bir unvan ta��mamalar�na ra�men alan�nda tecrübesi ile 
temayüz etmi� ki�iler aras�ndan tam zamanl� veya k�smi statüde görevlendirilebilirler ve 
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genellikle yabanc� dil haz�rl�k s�n�f�, Türkçe ve �nk�lâp Tarihi dersleri veren birimlerde 
ve meslek yüksekokullar�nda görev al�rlar. Ancak, pratikte, bu görevlendirme, 
ço�u zaman ihtiyaç nedeni ile hiç tecrübesi bulunmayan, yüksek lisans�n� yeni 
bitirmi� ki�ilerin de istihdam� için de kullan�lmaktad�r. Böyle bir uygulama, atanan 
ki�inin statüsünü ve maddi durumunu bir miktar iyile�tirmekte, ancak akademik 
ilerlemeler yapmas�na engel olmaktad�r. Ara�t�rma görevlileri ise, ço�unlukla 
lisansüstü ö�renci statülerini sürdürürken ayni zamanda üniversiteye yar� zamanl� 
hizmet veren elemanlard�r. 
 
Üniversitelerimizin ba�ar�s� ö�retim üyelerinin ve mezunlar�n�n ba�ar�lar� ile 
ölçülür. �yi yeti�mi� ö�retim üyelerinin ö�retim-ara�t�rma kadrolar�na kazand�r�-
labilmeleri ve kuruma ba�lanmalar�n�n sa�lanmas�, onlar için haz�rlanabilen 
ortam�n iyilik derecesi ile orant�l�d�r. Üniversitelerin, artan üniversite say�s� ve 
kontenjanlar kar��s�nda iyi performans göstermeleri daha da güçle�mi�tir. Bu 
konuda iddialar�n� sürdürebilmek veya iddial� bir konuma gelebilmek için, ö�retim 
üyesi kadrolar�na genç ve iyi yeti�mi� elemanlar� çekebilmelidirler. Bunun için 
öncelikle böyle yeti�mi� bir insan gücünün ülkemizde var olmas� gerekir. 
 

 

�ller 

Profesör 

1*          2* 

Doçent 

1          2 

Yrd. Doçent 

1            2 

Di�er Ö�r. Elem. 

1               2 

Toplam 

1            2 

Ankara 2866   3234 984     1271 1494    1868 6621       6530 11965     12903 

�stanbul 2628   3449 1121   1261 1769    2960 6884       7357 12402     15027 

�zmir 1177   1186 489      523 1061      836 3913       2820 6640         5365 

Toplam 

Fark 

6671   7869 

+1198 

2594   3055 

+461 

4324     5664 

+1340 

17418    16707 

-711 

31007      33295 

+2288 

Di�er �ller 

Fark 

4496   5611 

 

+1115 

2908   4101 

 

+1193 

11182  12611 

 

+1429 

32402    42305 

 

+9903 

50989      64628 

 

+13639 

Genel Toplam 

 

Fark 

11168-13480 

 

+2312 

5502- 7156 

 

+1654 

15506- 18275 

 

+2769 

49820-   59012 

 

+9192 

81966      97923 

 

+15957 

Tablo 3. Devlet Üniversitelerindeki Ö�retim Elemanlar�n�n 3 Büyük �ehir ve Di�er 
�llere Göre Da��l�m� 

*Not: 1  2005-06, 2 2008-09 ö�retim y�l�n� göstermektedir. 
 
2005-2006 ö�retim y�l�n� kapsayan ve 1 nolu referansta yay�mlanan istatistiklerle 
(referans 1, s. 95, Tablo 35), 2008-2009 ö�retim y�l�n� kapsayan ve ÖSYM 
taraf�ndan yay�mlanan 2 nolu referans verilerinden (referans 3,2008-2009 
ö�retim y�l� illere göre ö�renci ö�retim elemanlar� say�lar� verileri, s.18-29) 
ç�kar�lan sonuçlara göre ö�retim üyelerinin 3 büyük �ehir (Ankara, �stanbul, �zmir) 
ve di�er �ehirlere da��l�m� Tablo 3’de verilmi�tir. Bu tablo ö�retim üyelerinin 3 
büyük �ehirle di�er illere da��l�m�ndaki e�ilimin de�i�medi�ini, ö�retim üyelerinin 
yakla��k %42 sinin yine 3 büyük �ehirde bulundu�unu göstermektedir. 2005-2006 
ö�retim y�l�nda ö�rencilerin de %39’u 3 büyük �ehirde ö�renim görüyordu. Bu 
oran (aç�k ö�retim hariç) 2008-2009 ö�retim y�l�nda %33’e dü�mü�tür. 3 büyük il 
d���ndaki illerde ö�renci say�lar�n�n artmas�na ra�men ayni oranda art�� ö�retim 
üyesi kadrosuna yans�mam��t�r. Di�er taraftan, ö�retim görevlileri, okutmanlar, 
uzmanlar ve ara�t�rma görevlilerini kapsayan “di�er ö�retim elemanlar�” 3 büyük 
�ehir toplam�nda 3 y�lda dü�ü� gösterirken, di�er illerde %30 artm��t�r. Bu tablo, 
ö�retim kalitesinin güvencesi aç�s�ndan dikkatle de�erlendirilmesi gereken bir husustur. 
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Daha önce de belirtildi�i gibi, ö�retim üyelerinin zamanlar�n�n bir k�sm�n� da 
kendilerinin yenilemek için de�erlendirmeleri gerekir ve bir ö�retim üyesinin 
haftada 8-9 saat ve iki dersten fazla drs vermesi, onun ara�t�rma ve kendini 
yenileme faaliyetlerini sekteye u�rat�r. Ancak, ö�renci ö�retim üyesi oran�n�n 
büyük olu�u ve ek ders vermenin mali avantajlar� ö�retim üyelerinin ders yükünü 
zorunlu veya istekli olarak art�rmaktad�r. Ö�retim üyelerimizin ço�unlu�u en az bir 
yabanc� dile tam hakim de�illerdir. Di�er bir husus da yurt d��� deneyimlerinin 
eksikli�idir. Küçük ölçekli çal��malar�n bu saptamas�ndan yola ç�karak yap�lacak 
bir projeksiyon, ö�retim üyelerinin yakla��k yar�s�n�n yabanc� dil ve yurt d��� 
deneyimlerinin eksik oldu�u tahminine götürmektedir. Yeni ö�retim eleman� 
atamalar� ile unvan yükseltilmesi ve atamalarda titizlikle uyulmas� gereken bir 
husus, sadakat yerine liyakatin esas al�nmas�, ihtiyaç ne kadar büyük olursa olsun, 
yeterlilikten ödün verilmemesidir. Bu tür hatalar�n kurumlar üzerinde kal�c� bir 
etkileri vard�r. 
 
Türkiye’de yüksekö�retim kurumlar�n�n iç/d�� de�erlendirmeye tabi tutulmas� 
göreceli olarak oldukça yenidir. 1990 y�llarda Yüksekö�retim Kurulu taraf�ndan 
ba�lat�lan bir pilot çal��mada, bir fakülte böyle bir çal��may� kategorik olarak 
reddetmi�ti. Ayni tarihlerde ise ODTÜ Mühendislik Fakültesinin 3 bölümü, Amerika 
Birle�ik Devletlerinin mühendislik ve teknoloji alanlar�ndaki en sayg�n akreditasyon 
kurumu olan ABET’e (Accreditation Board for Engineering and Technology) 
de�erlendirtip, ABD’de akredite edilen benzer programlarla e�de�er olup 
olmad��� konusunda kendilerini incelemeye ald�rt�yorlard�. Bunu, ODTU 
Mühendislik Fakültesinin di�er bölümleri, Bo�aziçi, �stanbul Teknik ve Bilkent 
Üniversiteleri takip etti ve günümüze kadar 42 bölüm bu süreçten ba�ar� ile 
geçerek akredite oldu. Sosyal Bilimler dallar�nda benzer aray��lar ba�lad�. Ancak, 
henüz kalite de�erlendirme, kalite güvencesi ve/veya akreditasyonla ilgili ulusal 
herhangi bir kurulu� henüz ortada yokken Mühendislik Fakültelerinin Dekanlar� 
kendi alanlar� için böyle bir mekanizmay� i�letme çal��malar�na ba�lad�lar 
(MÜDEK: Mühendislik De�erlendirme Kurulu). 
 
Hemen hemen ayn� zamanlarda Türkiye Bologna sürecine kat�lma karar� ald�. 
Sistem aç�s�ndan sürece uyum oldukça kolay oldu, çünkü tüm üniversiteler (T�p ve 
Hukuk Fakülteleri hariç) zaten 2547 say�l� Yasa ile bu sisteme geçmi�lerdi. 
Bologna sürecinin di�er eylem maddeleri ise ulusal düzeyde eksikli�i duyulan 
birkaç konuyu gündeme ta��d�.  
 
Takip eden k�s�mda Bologna süreci ve bu çerçevede ülkemizde kaydedilen 
a�amalar dile getirilecektir. 
 
 

BOLOGNA SÜREC� NED�R, NE DE��LD�R 
 

Merkezi Starsbourg’da olan Avrupa Konseyi, Avrupa Kültür Konvansiyonuna 1949 
y�l�nda imza atan ülkeler taraf�ndan kurulmu� olup, Sovyetler Birli�inin ve 
Yugoslavya’n�n da��lmas� ile olu�an Avrupan�n yeni siyasi co�rafyas� ile kat�l�mc� 
ülke say�s� 47’ye ula�m��t�r. Türkiye Konseye 1950’de üye olmu�tur.  
 
Bologna süreci tek bir Avrupa Yüksekö�retim Alan� (AYA) olu�turmak üzere, 
1999 y�l�nda 29 Avrupa Konseyi üyesi ülkenin yüksekö�retimden sorumlu 
bakanlar�n�n veya yetkililerinin imzalad��� Bologna Deklarasyonu ile ba�latt��� 
bir süreçtir. Bologna süreci Avrupa Birli�inin bir süreci de�ildir. Halen üye say�s� 
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46’d�r.Bologna deklarasyonu hükümetler aras� bir anla�ma de�ildir. Bologna 
süreci birlik içinde farkl�l��a büyük de�er vermekte, tek tip bir Avrupa Üniversitesi 
yaratmaya çal��mamaktad�r. Amac�, sürece üye ülkeler aras�nda dola��m kolayl��� 
sa�layacak enstrümanlar�n tüm ülkelerce sa�lanmas�d�r. 
 
Bologna sürecinde 2 y�lda bir düzenlenen bakanlar düzeyindeki toplant�larda 
önemli raporlar onaylanm��, bir sonraki 2 y�lda üye ülkelerden beklenen 
geli�meler s�ralanm��t�r. Ancak, bu önerilerin hiçbirine uymak zorunlu 
tutulmam��t�r. Ancak, Avrupa Yüksekö�retim Alan�n�n sayg�n bir orta�� olma 
arzusu,  bu sürecin aktif bir parças� olmak için yeterli bir sebep te�kil etmektedir. 
Buna ra�men çok say�da ülke belirli konularda henüz bir geli�me gösterememi�tir. 
Ülkemizin de baz� eylem maddelerindeki önerileri benimsemesi oldukça zor 
görülmektedir. 
 
Sürecin ilk ad�mlar�, 1998 y�l�nda �ngiltere, Almanya, Fransa ve �talya taraf�ndan 
Sorbonne bildirgesi ile at�lm��t�. Sorbonne sürecini ba�latan dü�ünceler ise, 20. 
Yüzy�lda liderli�in Amerika Birle�ik Devletlerine geçmesi ve 20. Yüzy�l�n sonlar�na 
do�ru Avrupa’n�n “dünyan�n en rekabetçi bilgi tabanl� ekonomisi” olmak için 
harekete geçmesidir. Do�al olarak, böyle bir iddian�n ana kayna��, bireylerin bilgi 
ve ö�renim düzeylerini en üste ta��makla görevli olan üniversitelerdir ve bu iddiay� 
gerçekle�tirmek için Avrupa ülkeleri üniversitelerinin bir reform sürecine tabi 
tutulmas� gerçe�ini görmü� ve harekete geçmi�lerdir. Türkiye 2001 y�l�ndan bu 
yana Bologna süreci üyesidir ve kat�l�m�n� takiben sürecin aktif bir üyesi olmu�tur. 
Bologna süreci 2000-2010 y�llar� aras�nda yap�lacak ortak çal��malarla bir AYA 
bölgesi olu�turmay� hedeflemi�tir. Bu hedefin temel amac� 2010 y�l�nda, birbirleri 
ile kar��la�t�r�labilen, birbirleri ile uyumlu, ö�retim üyesi, yüksekö�retim ö�rencisi 
ve meslek sahiplerinin dola��mlar�n� kolayla�t�racak, yüksek kalitede, geni� ve ileri 
bilgi tabanl� bir üniversite sistemi ile bar�� ve ho�görünün hakim oldu�u bir Avrupa 
olu�turmakt�r. Süreç yüksekö�retimin lisans ve lisansüstü derecelerle (yüksek lisans 
ve doktora) ilgili ba�l�klar�n� kapsamakta olup, meslek yüksekokullar� veya 
üniversite niteli�i ta��mayan di�er yüksekö�retim kurumlar�n�n olu�turdu�u birlik 
(EURASHE-European Association of Institutions in Higher Education) toplant�lara 
söz hakk� ile ancak oy hakk� bulunmaks�z�n kat�lm��t�r. Bologna sürecinden 
sorumlu ülke yetkilileri ba�lang�çta 6 temel eylem ba�l���, bunu takiben 2001’de 
ek olarak 3 eylem ba�l��� belirlemi�lerdir. Bunlar: 
 
1. Üniversitelerin lisans ve lisansüstü olmak üzere iki a�amal� bir yap� 

olu�turmas�, 

2. Avrupa Kredi Transfer Sisteminin (ECTS) benimsenmesi ve sömestr sistemine 
geçilmesi, 

3. Akademik hareketlili�in sa�lanmas�, engelleyici unsurlar�n kald�rmas� için ilgili 
bakanl�klara nezdinde giri�imde bulunulmas�n�n benimsenmesi, 

4. Akademik derecelerin okunup anla��labilmesi ve kar��la�t�r�labilmesi için 
e�itimin içeri�ini özetleyen bir diploma ekinin (diploma supplement) o ülkenin 
anadili yan�nda, Avrupa Birli�inin en yayg�n 3 dili olan �ngilizce, Almanca 
veya Frans�zca dillerinden birinde otomatik (ö�rencinin talebi beklenmeksizin) 
ve ücretsiz olarak diploma ile birlikte verilmesi, 

5. Programlara Avrupa ile ilgili konular konmas�, 

6. Yüksekö�retimde kalite güvencesini sa�lamak, bunun için Avrupa Birli�i ile 
i�birli�i yapmak, 
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7. Ya�am boyu ö�renimin geli�tirilmesi;  de�i�ik ö�renme süreçleri ile kendilerini 
e�itenlerin, ö�rendiklerini kan�tlama yolu ile daha üst akademik programlara 
kay�t haklar�na eri�ebilmeleri, 

8. Ö�rencilerin AYA sürecini etkin kat�l�m�n�n sa�lanmas�, 

9. AYA’n�n di�er ülke ö�rencileri için de çekici hale getirilmesi. 
 
Sempozyumun bu ve bir ba�ka oturumunda önemli yer i�gal edecek olan 
akademik de�erlendirme ve kalite güvencesi, 2003’de Berlin’de yap�lan bakanlar 
düzeyindeki toplant�da öncelikli iki konudan biri olarak vurgulanm��t�r. Bu konuyu 
özellikle ele almak üzere BFUG (ülke temsilcilerinden olu�an Bologna �zleme 
Grubu); raporla ilgili çal��malar� yapmak ve BFUG’a sunmak üzere ENQA (Avrupa 
Kalite Güvencesi A��), EUA (Avrupa Üniversiteler Birli�i) ESIB(Avrupa Ö�renciler 
Birli�i) ve EURASHE görevlendirilmi�tir. 2005 y�l�nda Bergen (Norveç)’de yap�lan 
toplant�da, daha önce BFUG’da oldu�u gibi, “Kalite Güvencesi Rehberi ve 
Standartlar�” kabul edilmi�, ancak “Kalite Güvencesi Ajanslar�” önerisi üzerinde 
anla�maya var�lamam�� ve yeni önerilerin göz önüne al�nmas� ve yeni raporun bir 
sonraki toplant�da incelenmesine karar verilmi�tir. 2007 y�l�nda Londra’daki 
toplant�da ise ulusal düzeyde kurulup ulusal düzeyde kabul edilen kalite güvencesi 
ajanslar�n�n AYA çap�nda kabul görecek bir statüye kavu�mas� için bir Avrupa 
yetkilendirme merkezinin olu�turulmas� raporu müzakereye aç�lm��t�r. 
 
AYA’n�n kabul etti�i ilkelere çerçevesinde kurulacak olan ajanslar�n ba��ms�z 
olmas�, kalite güvencesi sürecinde iç ve d�� de�erlendirme unsurlar�n�n bulunmas�, 
uluslararas� kat�l�m ve payda� kat�l�m� olmas� ve sonuçlar�n yay�mlanmas� 
benimsenmi�tir. 

 
KAL�TE GÜVENCES� ÇALI�MALARI 

 
Daha önce de belirtildi�i gibi, üniversitelerimizin bu konuda s�n�rl� da olsa 
deneyimleri vard�. Bologna sürecinin ülkemizde yürütülmesinden sorumlu olan 
Yüksekö�retim Kurulu Ba�kanl���nca ve Bologna süreci ve AYA Kalite Güvencesi 
Rehberi ve Standartlar� çerçevesinde öncelikle, 20 Eylül 2005’te “Yüksekö�retim 
Kurumlar�nda Akademik De�erlendirme ve Kalite Geli�tirme Yönetmeli�i” 
YÖK taraf�ndan kabul edilmi� ve ayn� y�l Resmi Gazetede yay�mlanarak yürürlü�e 
girmi�tir. Bu yönetmelikle, Yüksekö�retim kurumlar�n�n e�itim, ö�retim ve 
ara�t�rma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin de�erlendirilmesi, kalitelerinin 
geli�tirilmesi, ba��ms�z "d�� de�erlendirme" süreciyle kalite düzeylerinin 
onaylanmas� ve tan�nmas� konusundaki çal��malara ili�kin esaslar düzenlenmi�tir.6  
Bu yönetmelik uyar�nca, Üniversiteleraras� Kurul taraf�ndan, ulusal düzeyde 
“Yüksekö�retimde Akademik De�erlendirme ve Kalite Geli�tirme 
Komisyonu (YÖDEK)”, kurumlar düzeyinde ise, her üniversitede bir  “Akademik 
De�erlendirme ve Kalite Geli�tirme Kurullar� (ADEK)”  kurulmu�tur. YÖDEK, 
May�s 2006’da, ENQA taraf�ndan geli�tirilen ve BFUG taraf�ndan benimsenen  
“Kalite Güvencesi Rehberi ve Standartlar�” çerçevesinde Türkiye Yüksekö�retim 
sistemi için “Yüksekö�retim Kurumlar�nda Akademik De�erlendirme ve 
Kalite Geli�tirme Rehberi”ni haz�rlam��t�r. Tablo 4’de bu rehberden aynen 

                                                             

6 Bu konu ile ilgili çal��malar Sakarya Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Mehmet 
Durman Ba�kanl���nda YÖK taraf�ndan yürütülmü�tür, çal��malar kanunla�ma 
a�amas�ndad�r. 
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al�nan “ana süreç haritas�7” verilmi�tir. Kurumsal bazda, sürecin ilk a�amas�n� 
kurumun stratejik planlama süreci olu�turmaktad�r. Bunu takiben, s�ras� ile 
ADEK’in iç de�erlendirme raporunu haz�rlamas�, d�� de�erlendirme kurulu�lar�n�n 
de�erlendirme raporunu saha ziyaretinden sonra tamamlayarak ADEK’e 
göndermeleri, ADEK’in iyile�tirme gereken konular için eylem planlar�n� haz�rlay�p 
senato ve üniversite yönetim kurulunun onay�na göndermeleri gerekmektedir. �ç 
de�erlendirmelerde ö�renci kat�l�m�,  d�� de�erlendirmelerde ö�renci kat�l�m� ve 
uluslararas� kat�l�m beklenmektedir. Kalite güvencesi konusunda pilot çal��malar� 
ba�latmak amac�yla, üniversiteler bu ulusal plan çerçevesindeki ilk stratejik 
planlar�n� Ekim 2006’da bitirmi�, kendi iç de�erlendirmelerini tamamlayarak 
YÖDEK’e göndermi�lerdir. Bu konudaki yap�sal çal��malar�n tamamlanabilmesi ve 
uygulama sürecin ba�lat�lmas� için gerekli yasal düzenlemelerin tamamlanmas� 
beklenmektedir.  
 
Bologna sürecinde, her iki y�lda bir haz�rlanan ve o iki y�ll�k süreçte, BFUG 
taraf�ndan bakanlar düzeyindeki toplant� kararlar� göz önüne al�narak belirlenen 
konularda kaydedilmesi beklenen ilerlemelerin de�erlendirme raporlar� 
haz�rlanmaktad�r(“stoctaking reports”)8. Kalite güvencesi, 2005, 2007 ve 2009 
y�llar�nda haz�rlanan raporlar�n tümünde, bu konudaki ulusal ilerlemelerin 
de�erlendirildi�i bir eylem maddesi olmu�tur.  De�erlendirmeler, konunun, ilgili 
ülkede mutlak bazda hangi durumda oldu�unu de�il, o 2 y�lsonunda gelinmesi 
beklenen noktaya ne kadar yakla��ld���n�n bir ölçüsüdür. 2005 y�l�nda, kalite 
güvencesi çal��malar�n� de�erlendirmede ölçüt olarak,  

- Ulusal kalite ajanslar�, 
- Kullan�lan ulusal ölçütler, 
- Ö�renci kat�l�m�, 
- Uluslararas� kat�l�m 

seçilmi�, Türkiye’de bu konuda 2003–2005 aras�ndaki ilerleme tümünden “orta”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 4. Kalite Güvencesi Ana Süreç Haritas�* 
* “Yüksekö�retim Kurumlar�nda Akademik De�erlendirme ve Kalite Geli�tirme Rehberi”nden 

(Referans 7) aynen al�nm��t�r. 
                                                             

7 “Yüksekö�retim Kurumlar�nda Akademik De�erlendirme ve Kalite Geli�tirme Rehberi”nden 
aynen al�nm��t�r. 
8 http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/ 
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Olarak de�erlendirilmi�tir.  2005-2007 y�llar� aras�ndaki 2 y�lda yap�lan 
ilerlemenin: 

- Kalite güvencesi için rehberi ve standartlar�n�n ulusal bazda yürürlü�e konulmas�, 

- D�� de�erlendirmedeki geli�meler, 

- Ö�rencinin sürece kat�l�m düzeyi 

- Sürece uluslararas� kat�l�m düzeyi 

ile ölçülmesi kararla�t�r�lm��t�r. Türkiye’nin bu konularda 2005-2007 y�llar� 
aras�nda gösterdi�i performans, s�ras�yla, “çok iyi, iyi, iyi, orta” olarak 
de�erlendirilmi�tir. Son envanter 2009 y�l�nda al�nm��,  d�� de�erlendirme, ö�renci 
kat�l�m� ve uluslararas� kat�l�m�n ölçü olarak kullan�ld��� bu raporda Türkiye’nin 
2007-2009 y�llar� aras� performans�, s�ras�yla, “iyi, çok iyi ve orta” olarak 
de�erlendirilmi�tir. 
 
 

YÜKSEKÖ�RET�MDE YETERL�L�KLER9 
 

Bologna süreci çerçevesinde ele al�nan bir di�er önemli konu ise kalite 
güvencesinin ayr�lmaz bir parças� olan, her düzeydeki yüksekö�retimde ve her 
programda beklenen “akademik yeterlilikler” ve bunlar�n edinilebilmesi için 
gerekli içeriktir.  2005’de Bergen’de bakanlar düzeyinde yap�lan toplant�da AYA 
için yeterlilikler çerçevesi benimsenmi�, bakanlar 2007’ye kadar ülkelerinin ulusal 
yeterlilik çal��malar�n� ba�latmak ve 2010 y�l�na kadar çal��malar�n� önemli ölçüde 
tamamlamak yönünde niyet belirtilmi�lerdir. Bu konuda ülkemizde gelinen son 
durum (A�ustos 2009 itibar� ile),  http://bologna.yok.gov.tr/index.php 
sayfas�ndaki Türkiye Yüksekö�retim Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi (TYUYÇ)” 
ile ilgili Genel Kurul Karar�”  ve “Türkiye Yüksekö�retim Ulusal Yeterlilikler 
Çerçevesi (TYUYÇ) Raporu”ndan takip edilebilir10. Raporun 2 inci sayfas�nda 
benimsenen takvim a�a��da aynen verilmi�tir: 
 
- Süreci ba�latmak için karar al�nmas� Nisan 2006 

- Çal��ma takviminin olu�turulmas� 2006 

- Sürecin organizasyonu 2006 – 2008 

- Çerçevenin tasar�m� Kas�m 2008 

- Payda�lardan görü� al�nmas� Ocak 2009 

- Çerçevenin onaylanmas� May�s 2009 

- �dari organizasyon Haziran 2009 

- Çerçevenin yüksekö�retim programlar� düzeyinde uygulanmas� 

-  Pilot Uygulama Aral�k 2010 

-  Tüm Kurumlarda Uygulama Aral�k 2012 
                                                             

9  Bu konuda çal��malara, 2006 y�l�nda YÖK Ba�kanl���nca olu�turulan ve ba�kanl���n� Mu�la 
Üniversitesi Rektörü Prof Dr. �ener Oktik’in yapt��� bir komisyonca ba�lat�lm��, 2008 y�l�nda 
yine YÖK taraf�ndan kurulan ve Ba�kanl���n� Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Durman’�n yapt��� komisyonca devam edilmi�tir. Çal��malarda, Bologna uzmanlar grubunun 
süreçleri ülke sath�nda tan�tmalar� ve yol gösterici olmalar� katk� sa�lam��t�r. Bu k�s�mda bu 
komisyonlarca yap�lan çal��malardan da yararlan�lm��t�r. 
10 http://bologna.yok.gov.tr/index.php, Türkiye Yüksekö�retim Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi 
(TYUYÇ) Raporu.  
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- Yeterliliklerin TYUYÇ’ne dahil edilmesi 2010 - 2015 

- Çerçevenin Avrupa Yeterlilik Çerçeveleri ile uyumlulu�unun belgelendirilmesi 
2010 – 2012 

- TYUYÇ Web sitesinin olu�turulmas� ve yay�mlanmas� 2009 

 
Sürecin ba�lat�ld��� Nisan 2006 tarihini takiben, komisyon öncelikle düzeyleri (ön 
lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) tan�mlam��, tan�mlamalarda büyük ölçüde 
AYA- yeterlilikler çerçevesi düzey tan�mlar� kullan�lm��t�r. Bu �ekilde, düzeyler, 
bitirildikleri zaman, bitiren birey taraf�ndan edinilmesi gereken en dü�ük a) bilgi 
kavrama becerisi, b) kavrananlar� uygulama becerisi ve c) yetkinlikler bak�m�ndan 
tarif edilmi�tir. Bunu takiben,  pilot olarak öncelikle hangi fakültelerde alan 
baz�nda çal��malar�n tamamlanabilece�i ara�t�r�lm��, mühendislik ve e�itim 
fakültelerinin kendi alanlar�ndaki akademik yeterlilikleri May�s 2008 sonunda 
tamamlayabilecekleri ö�renilmi�tir. Mühendislik Fakültelerinin Dekanlar�n�n 
kendilerinin olu�turdu�u isti�ari kurullar� bu görevi üstlenmi�, e�itim fakülteleri ile 
de benzer bir ileti�im kurularak benzer �ekilde mutabakat olu�turulmu�tur. 
Sa�l�kla ilgili yüksekö�retim kurumlar� (T�p, Di� Hekimli�i, Eczac�l�k, Veterinerlik 
Fakülteleri ile Ebelik ve Hem�irelik Yüksekokullar�) ile Mimarl�k Fakülteleri için bu 
çal��ma daha kolay olacakt�r. Çünkü bu düzenlemi� meslek gruplar�n�n 
mesleklerini tüm üye ülkelerde icra edilebilmesi için gerekli olan yüksekö�retim 
yeterlilikleri, Avrupa Birli�ine kat�l�m müzakereleri öncesinde ele al�nm��t�r ve 
Avrupa Komisyonunun kriterleri ile AYA kriterleri aras�nda yeterlilikler aç�s�ndan 
daha önceden uyum sa�lanm��t�r. Türkiye yüksekö�retim Ulusal Yeterlilikler 
Çerçevesi Raporu (referans 10)dan görüldü�ü üzere, payda� görü�leri Ocak 
2009’da al�nm��, Çerçeve May�s 2009’da YÖK taraf�ndan onaylam�� ve yukar�daki 
takvim çerçevesinde, pilot uygulamalar�n Aral�k 2010 da, tüm kurumlar�n 
uygulamalar�n�n ise en geç Aral�k 2012’de tamamlanmas� öngörülmü�tür. 2012 
y�l�na kadar Ulusal Çerçevenin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyum içinde 
oldu�unun belgelendirilmesi planlanm�� ve nihayet, 2015’e kadar tüm alanlarda 
yeterliliklerin Çerçeve’ye dahil edilmesi ile sürecin tamamlanmas� dü�ünülmü�tür.  
 
Bu k�s�mda birbirleri ile yak�ndan ilintili iki konuya de�inmekte özellikle yarar 
vard�r. Daha önce de de�inildi�i gibi, AYA’da Avrupa ülkeleri ço�unlukla lisans ve 
yüksek lisans� ay�rma sürecini tamamlam��lard�r. Ö�rencilerin dola��m�nda kolayl�k 
sa�lamas� için kullan�lan Avrupa Kredi Transfer Sistemi-ECTS cinsinden, halen 
lisans için edinilmesi için gerekli olan ECTS aral��� 180-240 olarak belirlenmi�tir. 
(Bunu 3 y�ll�k lisans veya 4 y�ll�k lisans �eklinde sunmaktan özellikle kaç�n�lm��t�r, 
çünkü buna kar�� geli�tirilen argumanlar, ne kadar sürede de�il, neyin ö�renildi�i 
önemlidir �eklinde ifade bulmaktad�r). Ülkemizde 240 ECTS’e karl� gelen bir lisans 
ö�retimi süre gelmektedir. De�inilmesi gereken bir di�er konu ise ülkemizde, 
al�nan diplomalar�n, o mesle�i tüm hak ve yetkileri ile icra etmeye yeterli 
olmas�d�r, diplomadan sonraki basamaklar, yerine getirilmesi gerekli olan sa�l�k 
için Sa�l�k Bakanl���ndan icra oluru almak, mühendislik dallar� ve mimarl�k için 
ilgili odalara kay�tl� olmakt�r. AYA dahil pek çok ülkede ise,  düzenlenmi� meslek 
gruplar�nda meslek icras� için diploma yeterli de�ildir. 
 
Birle�tirilmi� lisans+yüksek lisans programlar�n� lisans ve ayr�ca yüksek lisans 
olarak ay�r�rken, AYA ülkeleri ö�renim ç�kt�lar�n� 180 ECTS’e göre yapm��lar, 
meslek icras�nda hangi hak ve yetkilerle donat�labilecekleri ise bu a�amada 
belirlenmi�tir. Daha balka bir ifade ile yeni bir basamak olarak ortaya ç�kan lisans 
için yeni bir tan�m yap�lmakta, bu zaman zaman ülkemizde kazan�lan lisans 
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diplomas� ile kazan�lan haklar�n alt�nda olabilmektedir. Bu ise diploma denklikleri 
aç�s�nda büyük önem ta��yan bir husustur. 180 ECTS ile kazan�lan bir lisans 
program�na verilen denklik, Türkiye’de mesle�e ba�lamak için yeterli olacakken, 
belki de o diploman�n kazan�ld��� ülkede o diploma ile böyle bir i�e ba�vurmak 
mümkün olmayacak kap� sadece lisans+yüksek lisans sahiplerine aç�k olacakt�r.  
 
 

B�T�R�RKEN 
 
Bu çal��mada yüksekö�retim sistemimizin bugünkü durumu ile ilgili sadece 
gündemde olan baz� önemli sat�r ba�lar�na de�inilmi�tir. Üniversiteye giri� 
s�navlar�n�n art�k s�k s�k de�i�tirilme gereksimi duyulmayacak bir oturmu�lu�a 
eri�mi� olmas� gerekmektedir. Sürekli de�i�en ve hemen bir y�l sonra uygulanan 
yeni s�navlar,  ortaö�retime girerken geçerli olan s�nav �ekline kendinin haz�rlayan 
ö�rencilerde rahats�zl�k ve güvensizlik yaratmaktad�r. Ancak, üniversitelerin 
tümünün veya bir üniversitenin tüm bölümlerinin ayni çekicilikte olmamas� nedeni 
ile baz� üniversite/bölümler için talep yo�unlu�u olaca�� için, “adil” bir yerle�tirme 
yapabilme amac� ile ba�vurulan ve �u anda sayg�nl��� sorgulanmayan bir s�nav 
sistemine alternatifler getirmek henüz çok uzak bir ihtimaldir.  
 
Yeni üniversitelerin kurulmas�, yüksekö�retim gören ça� nüfusunun oran�n� 
yükseltmesi gereken ülkemiz için zorunludur. Bununla beraber, üniversitelerin, 
altyap� ve ö�retim üyesi kadrolar�n� tamamlamayan bölümlerine ö�renci al�nmas� 
do�ru de�ildir. Ancak, bu karar al�n�rken, kurulan her üniversite için ciddi bir 
planlamas�n�n yap�lmas� ve kayna��n�n var olmas� gerekir. Bilgi toplumu ve bilgiye 
dayal� ekonominin ça��m�z�n bir gerçe�i, hatta ça��m�z�n ad�n�n “bilgi ça��” 
oldu�unu hat�rlarsak, nüfusu 70 milyonu a�m�� bir Türkiye’nin üniversite ça�� 
nüfusunun aç�k ö�retim dahil olmak üzere halen %40’�n alt�nda olan okulla�ma 
oran�n� %65’lere ve üzerine çekebilme gayretleri ile kalite güvencesini ba�lat�p 
taviz vermeden yerle�tirmeye çal��mas� kolay olmayacakt�r. Yeni teknolojiler 
vas�tas� ile uzaktan e�itimi yayg�nla�t�rmay�, yüksekö�retim ça� nüfusunun almas� 
gereken örgün e�itime bir alternatif olmaktan ziyade ça� nüfusu d���ndakilerin 
kulland�klar� esnek e�itim yöntemlerinden biri olarak görmek ve gerçekle�tirmek,  
bütçe imkânlar�n� çok zorlayacakt�r. Yüksekö�retimde bir düzeyi bitirip o düzeyle 
ilgili yeterlili�i bir “diploma” ile belgeledikten sonra, meslek icras� için 
gerekebilecek olas� ek deneyimler ve/veya s�navlar� üniversite mezunlar�m�z�n 
kabullenmesi kolay olmayacakt�r. Maliye Bakanl���, büyük bir ihtimalle, “hesap 
verebilirlik” getirilse dahi, üniversitelere personel harcamalar� dahil olmak üzere 
torba bütçe verme uygulamas�na geçmeyecektir. Atama ve terfilerde sadakat 
yerine liyakat kolay kolay tüm kurumlar�m�za da k�sa sürede gerçekle�meyecektir. 
Rektörler, hangi yöntemle atan�rlarsa atans�nlar, atanmalar�ndaki neden, 
“üniversite için haz�rlad��� icra plan�” olmayacak, bir kez daha göreve 
gelemezlerse, hangi yöntemle önerilmemi�/atanmam�� olurlarsa olsunlar, gerekçe 
“üniversite ileri götüremedi�i için” olmayacakt�r.  
 
Bu olumsuz tümcelerin tümü ve burada unutulan benzerlerinin art�k do�ru 
olmad��� gün yüksekö�retimimiz önemli bir yol katetmi� olacakt�r. 
 
 
 
 
 



��
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TÜRK�YE’DE MESLEK� VE TEKN�K E��T�M: 
KOÇ HOLD�NG’DEN B�R ÇÖZÜM ADIMI OLARAK “MESLEK L�SES� 

MEMLEKET MESELES�” PROJES� 
 

Aylin Gezgüç 
 
 

ÖZET 
 

Türkiye’de e�itimde, mesleki ve teknik e�itim son y�llarda önemi vurgulanan bir 
aland�r. Mesleki Yeterlilikler Kurumu’nun kurulmas�, MEGEP Projesi ile modüler 
sisteme geçilmesi ve projelerin geli�tirilmesi ve Koç Toplulu�u gibi birçok özel 
sektör kurulu�unun destekleri ile ekonomik ve sosyal kalk�nma yolunda e�itimin, 
özellikle mesleki ve teknik e�itimin geli�tirilmesine çal���lmaktad�r. 
 
Koç Toplulu�u, toplumda e�itim ve istihdam alanlar�ndaki birçok problemin ortak 
paydas�n�n “meslek liseleri” oldu�u tespitinden hareketle ulusal bir proje 
geli�tirmeyi amaçlam��t�r. 
 
Koç Toplulu�u taraf�ndan Vehbi Koç Vakf� deste�i ve Milli E�itim Bakanl��� i�birli�i 
ile 2006 y�l�nda “Mesleki -Teknik E�itimi Özendirme Program�” ba�lat�lm��t�r. 
Projede ana amaç; mesleki e�itimin önemi konusunda fark�ndal�k yaratarak 
mesleki e�itimin sorunlar�n�n çözüme kavu�turulmas�na, itibar�n�n geli�tirilmesine 
ve ilgili payda�lar�n harekete geçirilmesine katk�da bulunmakt�r. 
 
Proje okul-i�letme e�le�mesini oda��na alarak burs, staj, koçluk ve istihdam 
önceli�i sa�lamaktad�r. ��birlikleri ve bilinçlendirme çal��malar� ile zenginle�tirilen 
proje ile Koç Toplulu�u, önümüzdeki dönemde devlet-özel sektör-sivil toplum 
örgütü-okul fark�ndal���n�n ve i�birli�inin güçlenmesi ve ülke genelinde iyile�me 
sa�layacak kolektif çözümler yaratma çal��malar�n�n artmas� için bir model 
olu�turmada önderlik yapmay� hedeflemektedir. 
 
 

MESLEK� E��T�M NEDEN ÖNEML�D�R? 
 
Koç Toplulu�u, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal geli�imi önünde önemli bir engel 
olarak duran e�itimde f�rsat e�itsizli�i ve e�itimde nitelik dü�üklü�ü konular�nda 
harekete geçmeyi kendine misyon edinmi�tir. Koç Toplulu�u, orta ö�retimdeki 
okulla�ma oranlar�n�n dü�üklü�ü; meslek liselerinin itibar�n�n giderek zay�flamas�; 
meslek edinme beklentisinin üniversite düzeyine yükselmesi; üniversite ba�vurular� 
ile yerle�tirmeleri aras�ndaki aç���n giderek artmas�; k�z çocuklar�n�n potansiyelinin 
de�erlendirilememesi; artan i�sizlik ve sanayide nitelikli çal��an ihtiyac�n�n 
kar��lanamamas�n�n ortak paydas�n�n “meslek liseleri” oldu�u tespitinden 
hareketle bir proje geli�tirmeyi amaçlam��t�r. 
 
 
 
  
 
Aylin Gezgüç 
Koç Holding A.�. Nakka�tepe, Azizbey Sokak No: 1 Kuzguncuk 34674 �stanbul, Türkiye 
E-posta: ayling@koc.com.tr 
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MESLEK� E��T�M �Ç�N B�R MODEL ÖNER�S� OLARAK MESLEK L�SES� 
MEMLEKET MESELES� (MLMM) PROJES� 

 
 
“ÜLKEM VARSA BEN DE VARIM”  
VEHB� KOÇ 
 
MLMM Projesi Vizyonu Nedir? Niye böyle bir proje geli�tirilmi�tir? 
 
Koç Toplulu�u, ülkesinden ald���n� yine ülkesine vermek ilkesiyle kazanc�n� Türk 
ekonomisinin geli�imine, istihdam yaratmaya, büyüdükçe büyütmeye 
adamaktad�r. Kurulu�undan itibaren Koç Toplulu�u, Türkiye için dünyadaki yenilik 
döngüsünü takip eden bir de�i�im dinamosu olman�n yan� s�ra Türk halk�n�n 
ya�am kalitesinin yükseltilmesi için öncü olmaya devam etmektedir. Hane hane 
ula�t��� halk�n ihtiyaç ve isteklerini yerinde analiz edip, bu sene 40 ya��n� geride 
b�rakan Vehbi Koç Vakf� çat�s� alt�nda olu�turdu�u kurumlar ve destekledi�i sivil 
toplum örgütleri ile projeler geli�tirmektedir1.  
 
“Meslek Lisesi Memleket Meselesi” slogan� ile an�l�r hale gelen proje, Koç 
Holding’in, Vehbi Koç Vakf� deste�i ve Milli E�itim Bakanl��� (MEB) i�birli�i (MEB 
K�z Teknik Ö�retim, Erkek Teknik Ö�retim ve Ticaret ve Turizm Ö�retimi Genel 
Müdürlüklerinin kat�l�m�) ile 2006 y�l�nda Mesleki Teknik E�itimi Özendirme 
Program� kapsam�nda ba�lat�lm��t�r. 
 
Proje ile gençleri mesleki teknik e�itime özendirmek ve toplumsal fark�ndal�k 
yaratmak;  böylelikle at�l kalan gençlerimizin potansiyelini harekete geçirmek, 
istihdam� geli�tirmek ve Türkiye ekonomisine olumlu katk�da bulunmak 
arzulanm��t�r. 
 
 
Projenin Amac� Nedir? 
 
Koç Toplulu�u taraf�ndan Milli E�itim Bakanl��� i�birli�i ile ba�lat�lan “Mesleki -
Teknik E�itimi Özendirme Program�” çerçevesinde “Meslek Lisesi Memleket 
Meselesi” Projesiyle ana amaç:  

- Mesleki e�itimin önemi konusunda fark�ndal�k yaratarak mesleki e�itimin 
sorunlar�n�n çözüme kavu�turulmas�na, itibar�n�n geli�tirilmesine ve ilgili 
payda�lar�n harekete geçirilmesine katk�da bulunmakt�r. 

Bu ana amaca ula�mak için ise; 
- Olanaklar� k�s�tl� ilkö�retim mezunu gençlerin sanayi, bili�im ve hizmet 

sektörüne eleman yeti�tiren meslek liselerine yönelerek, mesleki e�itim 
almalar� konusunda te�vik etmek;  

- Meslek Lisesi Ö�rencilerini; 

- E�itim bursu ile maddi olarak; 

- Staj olana�� sa�layarak, bilgi, beceri ve yeterlilik alan�nda; 

1 Bu Sivil Toplum Örgütlerine Türkiye Aile Sa�l��� ve Planlamas� Vakf� (TAPV), Türkiye 
Erozyonla Mücadele, A�açland�rma ve Do�al Varl�klar� Koruma Vakf� (TEMA), DenizTemiz 
Derne�i, Türk E�itim Vakf� örnek olarak verilebilir.  
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- �stihdam önceli�i sunarak kariyer geli�imlerinde; 

- Koç Toplulu�u çal��anlar�n�n gönüllü koçluk hizmeti ile de ki�isel geli�im 
alan�nda desteklemek; 

- Yürütülen ileti�im kampanyalar� ile  

- ��verenler nezdinde: meslek lisesi mezunu gençlerin istihdam� ve di�er 
olas� katk�lar için (bkz. Bölüm 2.3’de ve 3’de yer alan Koç Toplulu�u 
örnekleri) 

- Veliler nezdinde: meslek liselerinin itibar�n�n geli�tirilerek yetenekli ve 
üniversite imkanlar� s�n�rl� ö�rencilerin meslek edinmek için bu liselere 
yönlendirilmesi  

- Kamuoyu nezdinde: “ne i� olsa yapar�m” yerine “meslek alt�n bilezik” 
felsefesi için ça�r� yap�lmas� 

- Kamu makamlar� nezdinde: meslek edindirme müfredat� ve meslek 
standartlar� ile ça��n yakalanmas� ve genç nüfusun potansiyelinden 
faydalan�labilmesi için fark�ndal�k yaratmak amaçlanm��t�r. 

 
 
Proje Kapsam� ve ��leyi�i Nas�l Yürütülmektedir? 
 
Proje kapsam�nda tüm Türkiye'de, 81 ilde 262 okulda 8000 meslek lisesi 
ö�rencisine ula��lmas� hedeflenmi�tir. Proje, meslek liselerinin önemine dikkat 
çekmeyi ve Türkiye çap�nda fark�ndal�k yaratmay� amaçlad��� için izleyen 
bölümlerde detaylar� verilecek olan çe�itli alt ve yan projeler, etkinlik ve ileti�im 
çal��malar� ile desteklenmektedir.  
 
 

 

�ema 1: Hedef Bursiyer Say�s�: 
 
Staj Destekli Meslek Lisesi Burslar� ile Türkiye'nin her ilinden en az bir meslek lisesi 
kapsanarak, mesleki ve teknik ortaö�renim kurumlar�nda ö�renim gören 
ö�rencilere destek verilmektedir. 2006-2007 e�itim ö�retim y�l�nda verilmeye 
ba�lanan “Staj Destekli Meslek Lisesi Burslar�” 7 y�ll�k bir dönemi kapsamaktad�r. 
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Bursiyer seçimi kademeli olarak gerçekle�tirilerek (bkz �ema 1), 4 y�l boyunca her 
y�l 2.000 yeni bursiyerin projeye dahil edilmesi ile 4. y�lda 8000 ö�renciye 
ula��lacakt�r. 7. y�l�n sonunda ise bu ö�rencilerin tümü kademeli olarak mezun 
edilmi� olacakt�r.  
 
Proje i�leyi� sistemi olu�turulurken 8000 ö�rencinin, Koç Bursiyeri olarak 
seçilmesinin sadece ka��t üzerinden yap�lacak ba�vurulara b�rak�lamayacak kadar 
k�ymetli bir seçim oldu�u saptamas� ile yola ç�k�lm��t�r. Türkiye'deki i� dünyas�n�n 
ihtiyac�, alanlar�nda uzmanla�m��, teoriyle birlikte uygulamada da kendini 
yeti�tirmi�, çal��kan, ö�renmeye merakl�, giri�imci gençlerdir. Bursiyer seçim 
süreçlerinin yan�s�ra, bursiyerlik devam ko�ullar�, koçluk modülleri ve yar��malar 
gençlerin bu �ekilde yeti�tirilmesine katk�da bulunabilecek �ekilde geli�tirilmi�tir. 
 
Proje i�leyi� sisteminde etkisi olan ikinci hareket noktas� da burs programlar�na 
destek uygulamalar�n da merkezi bir sistemle yönetimi yerine mümkün oldu�unca 
yerel, sektöre ve �irkete özel bir �ekilde yönetilmesinin daha etkin ve verimli 
olaca�� tespitidir. Böylelikle pek çok alt ve yan proje geli�tirilmesine, her ilde farkl� 
etkinlikler ile ö�rencilere ula��lmas�na imkan sa�lanm��t�r.  
 
Okullar; Okul-�irket E�le�tirmeleri 
Bursiyer seçilen okullar�n Toplulu�un faaliyet alan ve co�rafyas� ile do�rudan 
örtü�tü�ü Koç Toplulu�u �irketleri ile okullar�n e�le�tirilmesi yoluna gidilmi�tir. Bu 
durumun istisnalar� ise, okul seçimleri yap�l�rken Koç Toplulu�u �irketleri’nin 
tesislerinin bulunmad��� illerde ortaya ç�km��t�r. Bu illerde burs vermekten 
kaç�nmak yerine, Türkiye’nin her ilinde bir umut ����� yakmak ad�na Topluluk 
�irketleri ile e�le�me ilkesinden sapmalar olmu�tur. Bu gibi durumlarda k�z meslek 
liselerine a��rl�k verilmesi suretiyle proje kapsam�nda erkek ö�renci: k�z ö�renci 
da��l�m�nda 50:50 ilkesi gözetilirken, belli yörelerde k�z ö�renciler lehine bu 
oran�n de�i�mesi söz konusu olmu�tur. Bir di�er istisna da belli illerde, Koç 
Toplulu�u’nun faaliyet alan�n�n d���ndaki bran�lar� (çocuk geli�imi, rayl� sistemler, 
grafik ve foto�raf vb.) içeren okullarda konular örtü�memesine ra�men e�le�me 
yap�lmas�d�r. Bu istisnai durumlar, memleket meselesinin çözümü için 81 ile 
yay�lma gayreti ve bursiyerlerin istihdam olanaklar�n�n sadece Koç Toplulu�u ile 
k�s�tland�r�lmamas� ve di�er alanlara yönelmelerinin engellenmemesi aç�s�ndan 
ortaya ç�km��t�r. 
 
Bursiyer seçiminin ve sonras�nda da ö�rencilerin ki�isel geli�imlerinin bizzat çe�itli 
mesleklerin mensuplar� olan Koç Toplulu�u çal��anlar� taraf�ndan desteklenmesi 
için projeye meslek lisesi koçlar� dahil edilmi�tir. Bunun üzerine MLMM projesi, 
gönüllü Topluluk çal��anlar�n�n da meselesi halini alm��t�r.   
 
Burs alarak ö�renim gören ö�rencilerin, 3308 say�l� Mesleki ve Teknik E�itim 
Kanunu hükümlerine göre Koç Toplulu�u �irketlerinde uygulamal� e�itim 
görmelerine destek verilmektedir. Burs program�ndan faydalanarak mezun 
olanlara Koç Toplulu�u �irketlerinde istihdam önceli�i sa�lanmas� 
planlanmaktad�r. 
 
�irketler ve Meslek Lisesi Memleket Meselesi Dünyas� 
Projede 21 �irket aktif olarak yer almaktad�r. Bu �irketlerin 20’si Koç Toplulu�u 
�irketidir. 21inci �irket, Koç Toplulu�u’ndan ayr�lmas�na ra�men projede deste�ini 
sürdüren Migros A.�.dir.  
 



1. �N�AAT MÜHEND�SL��� E��T�M� SEMPOZYUMU, ANTALYA

53

Türkiye çap�nda 262 okulu sahiplenerek okul-sanayi i�birli�ine model olu�turan 
�irketler (alfebetik s�rayla) �unlard�r:  
 
1. ARÇEL�K 
2. ARÇEL�K-LG  
3. AYGAZ  
4. B�RMOT 
5. DEM�R EXPORT  
6. D�VAN  
7. DÜZEY PAZARLAMA 
8. FORD OTOMOT�V  
9. HARRANOVA BES� 
10. KOÇ STATOIL  
11. KOÇTA� 
12. M�GROS  

13. OPET  
14. OTOKAR  
15. OTOKOÇ  
16. SETUR 
17. TAT 
18. TOFA� 
19. TÜRK TRAKTÖR  
20. TÜPRA�  
21. YAPI KRED�  
 
 

�ema 2: Meslek Lisesi Memleket Meselesi Dünyas� 
 
 
Koç Toplulu�u �irketleri bugüne kadar MLMM Projesi’nde: 
  
- Okullar�n hamili�inin üstlenilmesi; �irket sorumlusu atanmas� 
- Gönüllü proje uygulamas�nda çal��anlar arac�l��� ile yer al�nmas� 
- Sektörlerin ihtiyac�na göre meslek liselerinde bran� bölümleri kurulmas� (Bkz. 

Bölüm3: Uygulama Örnekleri), 
- Yeni teknolojiyi bar�nd�ran laboratuarlar�n meslek liselerinde olu�turulmas�, 
- Yeni meslek lisesi kurulmas� 
- Alanlar�nda öncü �irketlerde uygulamal� staj imkan� sunulmas�,  
- Bursiyerlere kültür-sanat gezileri düzenlenmesi,  
- AB Leonardo Projeleri gibi yurtd��� projelerine okullar�n ve bursiyerlerin 

kat�lmas�, 
- Bursiyerlerin üretim tesisleriyle Topluluk �irketlerinde tan��t�r�lmas� gibi 

katk�larla yer alm��t�r. 
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MLMM Projesi Organizasyonu   
 
 

 

�ema 3:  MLMM Organizasyon Tablosu 
 
Koç Holding’in Milli E�itim Bakanl��� ile imzalad��� protokol çerçevesinde Vehbi 
Koç Vakf�’n�n deste�i ile yürütülen projenin organizasyonunda 21 �irketin �irket 
Sorumlular�, 21 �irketten gönüllü olarak projede yer alan Meslek Lisesi Koçlar� ile 
Okul Yönetimleri yer almaktad�r. Merkezde bulunan Koç Holding, Milli E�itim 
Bakanl��� ile ileti�im halinde Vehbi Koç Vakf� ile projenin koordinasyonunu ve 
kamuoyu nezdinde yay�l�m�n� sa�lamaktad�r.  
 
Her ay toplanan �irket Sorumlular� Komitesi saha ile merkez aras�ndaki 
koordinasyonu sa�layarak topluca al�nan kararlar� Meslek Lisesi Koçlar� arac�l��� 
ile uygulamaktad�r. Meslek Lisesi Koçlar� sorumlu olduklar� okul yönetimleriyle ve 
bursiyerlerle ileti�im halinde olduklar�ndan projenin yereldeki temsilcileri ve 
yürütücüleridir. Meslek Lisesi Koçlar� y�lda bir kere toplanmakta, y�l içindeki 
tecrübelerini birbirlerine aktarmakta ve Koç Holding taraf�ndan haz�rlanan proje 
e�itimine kat�lmaktad�r. 
 
 
Projeden Beklenen Sonuçlar Nelerdir? 
 
- 7 senenin sonunda 8000 ö�renci 4 senelik ö�renim hayatlar� boyunca e�itim 

bursuyla desteklenmi� olacakt�r. 

- Genç nüfusun nitelikli i�gücüne dönü�türülmesine katk�da bulunacakt�r.  

- Kendine güvenen, bilinçli gençlerin yeti�tirilmesine Meslek Lisesi Koçlar� 
arac�l���yla destek olunacakt�r. 

- Meslek lisesi mezunlar�n�n itibar ve istihdam imkan� kazanmas�, niteliksiz 
i�gücü yerine, mesleki donan�m ve yetkinli�e sahip bir i�gücü ile hem 
i�yerinde (özellikle KOB�ler için) hem de sektörün tümünde kaliteyi artt�racak; 
projedeki e�itim ve i�yeri aras�ndaki ba�lant� ise mesleki e�itimin kalitesine 
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olumlu ölçüde yans�yacakt�r.  

- Hedeflendi�i gibi, meslek liselerine olan ilginin artmas�yla, devlet, özel sektör 
ve akademik çevrelerde fark�ndal�k olu�mas� ve kamuoyunun harekete 
geçirilmesi sa�lanabilecektir.  

- E�itimde toplumsal cinsiyet e�itli�ine destek verilmi� olunacakt�r. 

- Okulla�ma oranlar�na ulusal çapta destek sa�lanm�� olacakt�r.  

- Yöresel kalk�nmaya destek verilecek, yerelde okulla�ma oranlar�na katk� 
sa�lanacakt�r. 

 
 
Projenin Fark�: MESLEK L�SES� KOÇLARI  
 
Meslek Lisesi Memleket Meselesi projesi bugün 81 ilde verdi�i burs deste�inin yan� 
s�ra 21 �irketten 300’ü a�k�n gönüllü “koç” ile ö�rencilere ki�isel geli�im e�itimi, 
�irket-okul e�le�mesi yolu ile staj imkanlar� ve istihdam önceli�i sa�lamaktad�r. 
Meslek Lisesi Koçlar�, e�le�me yap�lan meslek liseleri ile ileti�imi sa�lamak ve 
bursiyer seçimini yapmak ve daha sonra da bursiyerlerle ileti�im içinde kalmak 
üzere proje okullar�na ula��lmas�nda köprü rolü oynayarak, bireysel katk�lar�n� 
gösterme f�rsat� bulmaktad�r. 
  
Meslek Lisesi Koçlar� burs verilen ö�rencilere sa�layacaklar� koçluk için her sene 
özel olarak düzenlenen e�itimlerle haz�rlanmaktad�r. Koç Toplulu�u çal��anlar� 
taraf�ndan sa�lanan gönüllü koçluk ile 9. s�n�ftaki bursiyerlere “Kendimi 
Ke�fediyorum”, 10. s�n�ftaki bursiyerlere “Sorumlu Vatanda��m” konular�n� i�leyen 
interaktif modüllerle ula��l�rken, 11. s�n�ftaki bursiyerler için “Hayata Uyum 
Sa�l�yorum” ve 12. s�n�ftakiler için “�� Hayat�na Haz�rlan�yorum” modülleri ile 
ö�rencileri okul sonras� i� hayat�na haz�rlamak hedeflenmektedir.  
 
MLMM Projesi, farkl� sektör ve büyüklükteki tüm Koç �irketlerinin ortak bir noktas� 
olmu�tur. Proje, tüm ülkeye yayg�n ve �irketlerin her birinin faaliyet alanlar�na 
uyum sa�layabilen tek bir proje olarak uygulanmakta, �irketlerimizin kendilerine 
özgü geli�tirdikleri modellerle desteklenmektedir. 
 
Koç Toplulu�u, ülkemiz toplam ihracat�n�n yüzde 11’ini gerçekle�tirmekte ve milli 
gelirinin yüzde 9’una e�de�er toplam ciro üretmektedir. Yeni i� alanlar� olu�turma, 
ülke üretimine katk�da bulunma ve devlete vergi geliri sa�lama gibi topluma çe�itli 
maddi kazan�mlar sunmaktad�r. Koç Toplulu�u’nun kurucusu Vehbi Koç'un da 
söyledi�i gibi gücünü çal��anlar�ndan alan Koç Toplulu�u, Meslek Lisesi Memleket 
Meselesi projesinde de yine çal��anlar� arac�l���yla topluma katk� sa�lamaktad�r. 
  
Meslek Lisesi Koçlar� öncelikle, sorumlu olduklar� okullardaki ö�rencilerin Koç 
bursiyeri olarak seçilmesi görevinde anahtar rol üstlenmektedir. Pek çok örnekte 
ailelerin çoçuklar�n� okula devam ettirme karar�nda Vehbi koç Vakf� bursunun yan� 
s�ra Meslek Lisesi Koçlar�’n�n ilgileri etken olmaktad�r. Ülkemizde hem k�z hem de 
erkek çocuklar�n okulda ayr�lma karar�nda ailelerin önemli bir etken oldu�u, bu 
etkenler içinde okulu terk eden çocuklar�n %83’ünün2 annesinin e�itimsiz oldu�u 
dikkate al�nd���nda, Meslek Lisesi Koçlar� arac�l��� ile tutulan �����n önemi daha net 
ortaya ç�kmaktad�r. 

2 AÇEV, E�itim Reformu Giri�imi (ERG), KA-DER, AB. K�zlara E�itim Boynumuzun Borcu. 
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Gönüllü Meslek Lisesi Koçlar� Neler Yap�yorlar? 
 
Meslek Lisesi Koçlar�, s�n�rlar� ve içeri�i net olarak belirlenmi�, Türk Toplumu’nun 
dokusunda yer alan “elverme” kültüründen feyz al�narak olu�turulmu�, bir “kariyer 
sahibi abi/abla rehber” modelidir. 
 
Meslek Lisesi Koçlar�, farkl� �irketler, ya�lar, cinsiyetler ve �ehirlerden olmakla 
birlikte, mesleki e�itime gönülden inanan, topluma katk� sa�lamaya gönül vermi�, 
zaman�n� ve tecrübelerini payla�maya gönüllü olan özel sektör çal��anlar�d�r. Bu 
ortak yönlerinin d���nda ortak görev tan�mlar� da bulunmaktad�r: 
 
- Koç Holding’in düzenledi�i koçluk formasyonu sa�layan e�itimlere kat�lmak 

- MLMM Projesi kapsam�ndaki kendisine bildirilen okullar�n müdürleriyle 
ba�lant�ya geçerek proje hakk�nda bilgi vermek, burs duyurular�n�n 
yap�lmas�n� sa�lamak,  

- Bursiyer Seçim Komisyonu’nda görev almak;  

- Burs verilecek ö�renci seçiminde komisyonun objektif davran���n� gözetmek,  

- Ö�renciler için meslek seçiminde destek olmak, destek olabilecek yollara 
yöneltmek,  

- Bursiyer ö�rencilerin Koç Toplulu�u içinde ve d���nda staj ve beceri e�itimi 
yerinin bulunmas� konusunda Vehbi Koç Vakf�'na destek olmak, 

- Sorumlu oldu�u bölgedeki potansiyel okullar� belirleyerek Vehbi Koç Vakf�'na 
öneride bulunmak, 

- Proje sürecini destekleyen raporlamalar� (izleme formu, de�erlendirme 
anketleri, staj izleme formlar�, vs) gerçekle�tirmek. 

 
Bursiyer- Meslek Lisesi Koçlar� Bulu�ma Modülleri  
 
Gençlerin e�itimi e�itim kurumlar�ndan önce aile içerisinde ba�lamaktad�r. Türk 
aile yap�s� gençlerin özgürce fikirlerini ifade etmelerini oldukça k�s�tlayan özellikle 
de k�z çocuklar�n�n geri plana itildi�i bir yeti�tirme tarz�yla �ekillenmi�tir. UNDP 
Türkiye 2008 �nsani Geli�im Raporu ve Dünya Bankas�’n�n yay�mlad��� “De�i�en 
Türkiye ve Gençlik” isimli çal��malar incelendi�inde, Türkiye’deki3 e�itim 
kurumlar�nda ya�anan f�rsat e�itsizlikleri ve uygulanan ezberci ö�renme 
tekniklerinin gençlerin sa�l�kl� bir �ekilde kendine güvenlerini in�a etmelerini 
engelleyen önemli nedenlerden oldu�u gerçe�i kar��m�za ç�kmaktad�r.. E�itim 
kurumlar�nda uygulanan ezbere dayal�, yarat�c�l��� ve kat�l�m� k�s�tlayan e�itim 
sistemleri gençlerin de�i�ime kapal�, sosyallikten uzak, aksiyon almaktan korkan 
ve hatta �iddete e�ilimli olarak yeti�melerine neden olabilmektedir. Türkiye’deki 
gençlerin aileden ba�layarak kurumlarda devam eden e�itim hayatlar�nda 
becerilerini geli�tirecek kaliteli e�itimden yoksun b�rak�lmalar� “kat�l�mc�” bir 
yakla��mdan uzak, çekingen ve umutsuz bir gençlik yeti�mesine neden 
olabilmektedir.  

3 Dünya Bankas�. De�i�en Türkiye ve Gençlik. 
http://siteresources.worldbank.org/INTTURKEY/Resources/DegisenTurkiyeveGenclik.pdf. 25. Eylül. 
2009.   UNDP. Türkiye 2008 �nsani Geli�me Raporu, Türkiye’de Gençlik. Ankara, 2008. 
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Türkiye’deki gençli�i tan�maya yönelik gerçekle�tirilen etnografik bir ara�t�rma 
olan Synovate Research International Trendview4 çal��mas�na göre lise döneminin 
ilk y�llar�nda gençler tamamen iç motivasyonlar�na yönelerek, karars�zl�k ve 
bilinçsizlik dönemine girmektedirler, sorumluluk almaktan kaç�nmakta, kendi 
içlerine kapanmaktad�rlar. Gençlerin ilkö�retimde kar��la�t�klar� problemler aile 
ortam�n�n yo�unlu�u, programlanm�� hayatla ba�a ç�kma ve çevreye özenme ve 
uyum sa�lama gibi sorunlar iken lisede bu sorunlar zamans�zl�k, organizasyon 
becerilerinin geli�ememesi, heyecan ve gerginlik olarak kar��m�za ç�kmaktad�r.  
  
Gençlerin kar��la�t��� e�itim problemlerini ve Türkiye’de gençli�e tan�nan f�rsatlar� 
da de�erlendirerek Meslek Lisesi Memleket Meselesi bursiyerlerine yönelik ki�isel 
geli�im modülleri haz�rlanm��t�r. Bu modülleri haz�rlarken en temel amaç do�ru 
e�itimi alm��, gelece�ine umutla bakan, aktif vatanda� olarak hareket eden 
gençler yeti�tirmek için katk�da bulunmakt�r.  
  
Kendine güvenen, zaman�n� iyi yöneten, programl� ya�ayan,  kendi potansiyellerini 
ke�fedebilen, aktif vatanda� olarak rol alma, problem çözme ve ekip çal��mas� gibi 
uygulama alanlar�nda ba�ar�l� olacak gençler yeti�tirmek dü�üncesi üzerine modül 
yap�s� oturtularak ayr� ayr� s�n�flar�n kendi e�itimleriyle ili�kili endi�elerini kontrol 
etmelerinde etkili olacak birbirlerinin devam� niteli�inde a�a��daki �ekliyle dört 
ayr� tema alt�nda 12 modül ortaya ç�km��t�r. Her sene için üç modül uygulamas� 
planlanm��t�r. Bu modüller, interaktif uygulamal� olarak Bursiyer gruplar� ile 
birlikte, ekip çal��mas� �eklinde, oyunlarla i�lenmekte, rehber ö�retmen ve/veya 
müdür yard�mc�lar�n�n kat�l�m� ile gerçekle�tirilmektedir.   
 
 

9uncu s�n�f: Kendimi Ke�fediyorum 
Güvenle Hedefe Do�ru 
Zaman Yönetimi 
Mesleki Yönlendirme 

11inci s�n�f: Hayata Uyum Sa�l�yorum 
Ekip Çal��mas� 
Problem Çözme  
Proje Yönetimi 

10uncu s�n�f: Sorumlu Bir Vatanda��m 
 
Sorumlu Vatanda�l�k 
Proje Geli�tirme 
Proje Yar��mas� 

12inci s�n�f: �� Hayat�na Haz�rlan�yorum  
�� Eti�i  
Giri�imcilik  
Özgeçmi� Haz�rlama ve Mülakat 
Haz�rl�k 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Synovate Research. International Trendview. 2008-2009 
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�ema 4: Bursiyer – Meslek Lisesi Koçu (MLK) Bulu�ma Modülleri 
 
 

MESLEK L�SES� MEMLEKET MESELES� ÖZEL UYGULAMA ÖRNEKLER� 
 
Koç Toplulu�u �irketleri kendi sektörlerindeki sorunlar� tespit ederek çözümün 
parças� olmak için çal��maktad�rlar. Geli�tirilen projeler, mesleki e�itimde anahtar 
rol oynayan i�letme-okul esle�mesini oda�a almaktad�r. Mesleki e�itim ve vas�fl� 
çal��an� lisedeki mesleki e�itimleri s�ras�nda yeti�tirme ad�na ba�lat�lm�� projelere 
örnek olarak Fiat-Tofa� Laboratuvarlar�, Tüpra� Petrol-Rafineri-Kimya 
Laboratuvarlar� ve Ford Otosan Laboratuarlar� verilebilir.  
 
 
Fiat (Tofa�) Laboratuarlar� 
 
Fiat Laboratuarlar� modeli sahada sat�� sonras� hizmet kadrosunda yer alacak 
kalifiye ara kademe i�gücü bulunamamas�, bayi/servislerde çal��an personele i�e 
al�mdan sonra yap�lan e�itim yat�r�m�n�n yüksek olmas� ve personel de�i�iminin 
yüksek olmas� nedeniyle ortaya ç�km��t�r. Bu projenin ba�l�ca amac� otomotiv 
sanayindeki geli�meleri ve teknolojileri bilen insan gücünün henüz meslek 
lisesindeyken yeti�tirilmesi ve imkanlar ölçüsünde yetkili servislerimizde istihdam 
edilmesidir. Fiat Teknik E�itim Program�n� 2006’da ba�latm�� ve 2008 y�l�nda da 
program� geli�tirmeye ili�kin protokolü Milli E�itim Bakanl��� (MEB) ile imzalayarak 
9 ilde 11 Fiat laboratuar� aç�lmas�n� sa�lam��t�r. Protokol kapsam�nda; 
 
- 9 ildeki 11 laboratuar için gerekli teçhizat ve malzemenin sa�lanmas�, 

- Bu okullarda ö�rencilerin e�itim görece�i s�n�f ve atölyelerin yenilenerek 
fiziksel �artlar�n�n iyile�tirilmesi, 
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- Ö�rencilerin güncel teknoloji uygulamalar�n� ö�renebilmesi için araç ve 
motor, aktarma organlar� gibi araç üzerinde çal��an sistemlerin tedariki, 

- Ö�rencilerin e�itimlerinde kullan�lmak üzere bilgisayar gönderimi, 

- 5 y�l (2008-2013) süre ile ö�renci al�nmas� (2015’te tüm ö�rencilerin mezun 
olmas� hedefiyle), 

- E�itim program�n�n MEB ile birlikte gözden geçilerek laboratuar imkanlar�n�n 
kullan�labilecek içeri�e çevrilmesi, 

- E�itime al�nan ö�rencilere 10uncu 11inci ve 12inci s�n�flarda yo�un 
uygulamal� e�itim(staj) sa�lanmas�, 

- E�itmenlere Tofa� Teknik E�itim Merkezinde Laboratuarlara gönderilen teknik 
malzemelerin çal��ma prensipleri ve güncel otomotiv teknolojileri hakk�nda 
e�itimler verilmesi yer almaktad�r. 

 
Tofa�’�n destek verdi�i okullar �irketin ülkeye yay�ld��� 11 bölgede, toplam 9 ilde, 
ilgili bölgelerde çal��an ihtiyac�n�n en çok oldu�u yerlerde ihtiyac� kar��layacak 
okullar aras�ndan seçilmi�tir. Fiat Laboratuar� bulunan okullar�n listesi �ema 5’de 
yer almaktad�r: 
 

 

�ema 5: Fiat Laboratuar� Okullar� 
 

 
Ayr�ca, Fiat Laboratuar� ö�rencileri, Meslek Lisesi Memleket Meselesi projesine 
dahil edilerek burs, ki�isel geli�im ve staj olanaklar�ndan yararlanabilmektedir. Bu 
f�rsat 20 Tofa� Meslek Lisesi Koçu arac�l��� ile sa�lanmaktad�r. 
 
Ö�renci seçimleri ve bursa devam süreci a�a��da belirtilen s�rayla yap�lmaktad�r; 

- 10. s�n�f ö�rencileri aras�ndan Motorlu Araçlar Teknolojisi alan�n� seçen 
ö�renciler Fiat Laboratuar� ö�rencisi olmak için ba�vurur,  

- 9. s�n�f ba�ar� seviyesine göre, okul yönetimi al�nacak ö�renci say�s�n�n 2 kat� 
kadar ö�renciyi önerir,  

- Fiat taraf�ndan ö�rencilere/ailelerine, Fiat Laboratuarlar�n� tan�t�c� mektup 
gönderilir ve okullara tan�t�c� afi�ler as�l�r,  
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- Ba�vurular okul yönetimine yap�l�r,  
- Her ö�retim y�l�n�n ba��nda okul yöneticisi, Fiat Laboratuar�ndan sorumlu 

ö�retmen, Fiat sat�� sonras� temsilcisi ve temsilci bayiden olu�an komisyonca 
ö�rencilere mülakat yap�l�r ve Fiat Laboratuar� ö�rencileri belirlenir,  

- Fiat Laboratuar� ö�rencileri aras�nda ihtiyaç durumu gözetilerek Vehbi Koç 
Vakf� taraf�ndan Meslek Lisesi Memleket Meselesi projesi kapsam�nda burs 
sa�lan�r,  

- Ö�renciler s�n�fta kalmad���, ba�ar�s�n� devam ettirdi�i ve disiplin cezas� 
almad��� sürece Fiat Laboratuar e�itimine mezun olana kadar devam eder.  

 
3308 say�l� Mesleki ve Teknik E�itim Kanunu kapsam�nda öngörülen 12. s�n�f 
zorunlu beceri e�itiminin (i�letme staj) yan� s�ra, Fiat Laboratuar� ö�rencileri 10. 
s�n�f ve 11. s�n�fta da i�letme de staj görerek i� hayat� ile tan��m�� olurlar. 10. 
s�n�flar için haftada 1 gün laboratuar e�itimi, yaz�n 160 saat serviste i�letme 
e�itimi, 11. s�n�f ö�rencileri için haftada 2 gün laboratuar, 1 gün servis (i�letme) 
e�itimi ve 12. s�n�f ö�rencileri için haftada 3 gün servis(i�letme) e�itimi olarak 
stajlar düzenlenir.  
 
Fiat Laboratuarlar� Projesi 9 ilde 11 okulda ba�ar�yla uygulanmaya devam 
etmektedir. Projenin sürdürebilirli�i ve ba�ar�s�n�n alt�nda yatan etken okul & 
servis & Tofa� i�birli�inin etkin biçimde hayata geçirilmi� olmas�d�r. 
 
 
Tüpra� Petrol-Rafineri-Kimya Laboratuarlar�  
 
Tüpra� Petro-Kimya Laboratuarlar� Projesi ülkemizde petrol-rafineri sanayindeki 
geli�meler, üretim, ihracat ve ithalattaki hedefler ve bu alanda yeni teknolojileri 
bilen teknik insan gücünün yeti�tirilmesi zorunluluklar�ndan ortaya ç�km��t�r. 
Petrol-Rafineri-Kimya Laboratuar� Projesi kapsam�nda Tüpra�, mesleki e�itime 
benzeri görülmemi� bir katk� yaparak, endüstri meslek liselerinde yeni dallar 
açm��t�r. 
 
Pek çok olana�� yeterli olan �irket, yasal gereklilikler çerçevesinde i�letmelerinde 
beceri e�itimi yapt�rmakla yetinirken; olanaklar� daha geni� �irketler kendi atölye, 
laboratuar veya i�letmelerini mevcut müfredatlar�ndaki derslere açarken, Tüpra�, 
Petrol-Rafineri-Kimya Laboratuarlar� Projesi ile Endüstri Meslek Lisesi kimya 
bölümlerinde, “kimya teknolojisi” dal�n�n yan� s�ra “rafineri petrokimya” ad�nda 
ilave bir dal aç�lm��t�r; tamamen bu dala özgü ders modülleri olu�turulmu�, bu 
alanda e�itimciler ve ö�renciler e�itilmeye ba�lanm��t�r. 
 
Projenin amaçlar�; kimya endüstrisinin; rafineri-petrokimya hizmetlerinde ihtiyaç 
duydu�u, yeni teknolojileri bilen teknik insan gücünü yeti�tirmek üzere, endüstriyel 
teknik e�itim okul ve kurumlar� bünyesinde kimya teknolojisi alan�nda, TÜPRA� 
Teknik Ö�retim Program� uygulamakt�r.  
 
Milli E�itim Bakanl��� ile 2007 y�l�nda imzalanan Protokol; Milli E�itim Bakanl��� 
Erkek Teknik Ö�retim Genel Müdürlü�ü ile Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim 
�irketi teknik i�birli�inde, endüstriyel teknik e�itim okul ve kurumlar� kimya 
teknolojisi alan�n�; yeni teknolojilere uygun olarak kurulan laboratuarda da Tüpra� 
Teknik Ö�retim Program� uygulamas�n� kapsar. Protokol süresi 4 y�ld�r ve Tüpra� 
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Rafinerileri’nin bulundu�u Kocaeli, K�r�kkale, �zmir ve Batman illerini 
kapsamaktad�r. K�r�kkale ili hariç di�er üç ilde program 2009 – 10 e�itim-ö�retim 
y�l�nda ba�layacakt�r. Proje kapsam�nda yer alan liselerdeki bran� ö�retmenlerine 
rafineri yetkili mühendisleri taraf�ndan e�itimler verilmi�tir. 
 
Proje kapsam�nda bünyelerinde laboratuar bulunan okullar; Kocaeli Anadolu 
Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, �zmir Alia�a METEM ve K�r�kkale Bah�ili H.Hidayet 
Do�ruer Çok Programl� Lisesi olmak üzere üç lisedir. Ayr�ca, Batman’da da 
Batman Endüstri Meslek Lisesi protokol kapsam�na dahil edilmi� olup, laboratuar 
tadilat�n�n 2010 y�l�nda tamamlanmas� hedeflenmi�tir. Meslek Lisesi Koçlar� bu 
okullarla i�letme aras�ndaki köprü görevini yürütmektedirler.  
 
Rafineri e�itimine kat�lacak ö�renciler; okulun 10.s�n�f e�itim ve ö�retimini ba�ar� 
ile tamamlam�� olan istekli ö�renciler aras�ndan okul taraf�ndan önerilen adaylar 
aras�ndan, �irket taraf�ndan de�erlendirilip �irketin belirledi�i kontenjan adedine 
uygun olarak seçilmesi ile tespit edilir. Rafineride uygulamal� e�itim süresi 11. 
s�n�flar için 2 ve 12.s�n�flar için 3 gündür. 
 
 
Ford Otosan Laboratuarlar�  
  
Ford Otosan 2001 y�l�ndan bu yana Türkiye’de kalifiye sektör eleman� 
yeti�tirilmesine emek vermektedir. Ford Laboratuarlar� Projesi’nin amac�,  endüstri 
meslek liselerinin otomotiv bölümleri laboratuarlar�nda araç hibe, ekipman, 
donan�m, e�itim destekleri ile otomotiv sektörünün ihtiyac� olan elektronik, 
kaporta, motor gibi bölümlere kalifiye eleman yeti�tirmektir. 
 
MEB ile Ford Otosan aras�nda imzalanan protokol kapsam�nda ilki 2001 y�l�nda 
�stanbul Küçükyal� Endüstri Meslek Lisesi’nde kurulan Ford Laboratuvarlar�n�n, 
ikincisi 2006 y�l�nda Ankara Sincan Endüstri Meslek Lisesi’nde kurulmu�tur. 
�stanbul’da 20 ki�ilik olan ö�renci kapasitesi, Ankara’da 45 ki�idir. 
 
Ö�renci seçim uygulamas� aç�s�ndan örnek bir proje olan Ford Laboratuarlar�, 3 
a�amal� bir süreç yürütmektedir: Tan�t�m, Psiko-Motor Test ve Mülakat. E�itim y�l� 
ba�lar�nda 9. s�n�f ö�rencilerine okul yönetiminin belirledi�i rehberlik saatinde, 
Ford Laboratuar� bölüm atölye �efi ve birkaç e�itmen, görevli müdür yard�mc�s� ile 
birlikte s�n�fta Ford Laboratuar�n� sunum �eklinde anlat�r, soru cevap k�sm�na 
geçmeden önce de Ford Laboratuar�n� gezdirerek tan�t�ma devam eder. Daha 
sonra bu bölümü kazanabilmeleri için gereken not ortalamas�n�n 3,90 - 4,00 ve 
üzeri olmas� gerekti�i belirtilerek ve bu bölümü kazanabilmek için 9. s�n�fta 
derslerini çal��malar� gerekti�ini vurgularlar. Belirlenen bir hafta sonu ya da hafta 
içinde ö�rencilere bölümü velilerine gezdirebilme imkan� tan�nmaktad�r.  
 
9. s�n�f� tamamlayan ö�renciler, 10. e�itim y�l� ba��nda seçtikleri bölümleri okul 
idaresine bildirir. Otomotiv bölümünü seçen ve Ford Laboratuar�nda okumak 
isteyen adaylara ��-KUR arac�l��� ile psiko-motor ve el becerileri, zekâ testlerini 
uygulan�r. Sonras�nda Ford Otosan, Ford Laboratuar� e�itmenleri ve atölye 
�efinden olu�an komisyon adaylar� mülakata al�r. Adaylar ile tek tek görü�üp ön 
seçim yap�l�r ve �stanbul’da 20 ve Ankara’da 40-45 aras� ö�renci bölüme kabul 
edilir.  Kabul edilmeyen ö�renciler ise 2. veya 3. alternatif olarak dü�ündükleri 
bölümler ile görü�üp kay�tlar�n� yaparlar.  
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Ford Laboratuarlar�nda okuyan ö�rencilerin not ortalamalar� takip edilmektedir ve 
not ortalamalar� yüksek olanlar stajlar�n� Ankara ve �stanbul Ford bayilerinde 
kendileri seçmek suretiyle belirleyebilirler. Di�erleri kura ile belirlenmektedir. 
�stanbul Ford Laboratuar� ö�rencileri 10. s�n�f ve son s�n�fta Gölcük Ford-Otosan 
Fabrikas� gezisi yapmaktad�r. Bu �ekilde ö�rencilerin bak�� aç�lar�n� de�i�tirmeleri 
ve geni�letmeleri sa�lanmaktad�r. Ayr�ca, Ford Laboratuar� ö�rencilerine Meslek 
Lisesi Memleket Meselesi projesine kat�l�m yapmak isteyen ve istenilen özellikleri 
sa�layan bursiyer adaylar� dahil edilerek burs, ve ki�isel geli�im olanaklar�ndan 
yararlanma f�rsat� sa�lanmaktad�r. 
 
�imdiye kadar 120’den fazla mezun veren Ford Laboratuarlar�, Ford Otosan’a % 
12 civar�nda, sektörün di�er kurulu�lar�na %60-70 oran�nda teknik kalifiye gücü 
sa�lam��t�r ve projenin uzun y�llar boyunca devam etmesi hedeflenmektedir. 
 
 

MESLEK L�SES� MEMLEKET MESELES� PROJES� KAPSAMINDA  
GEL��T�R�LEN ��B�RL�KLER� 

 
Yar��malar  
 
Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi kapsam�nda burs alan ö�rencilerimizin 
kendilerine güvenen, bu güven ile geleceklerine umutla bakan, giri�imci ruhlu, 
yarat�c�, çal��kan, ö�renmeye merakl�, teknolojiye yak�n, gençler olarak 
yeti�melerini sa�lamaya destek olmak üzere haz�rlanan modüllerin yar��malarla 
güçlendirilmesi öngörülmü�tür. Yar��malar her sene 10uncu s�n�f bursiyerleri 
aras�nda düzenlenmektedir. Kendilerine güvenleri artan meslek lisesi ö�rencileri 
hem okul içinde hem de okul d��� faaliyetlerde ba�ar�lara imza att�kça, hem 
okullar�na ba�l�l�klar�n� ve hem de meslek liselerinin itibar�n� yükseltmi� 
olacaklard�r.  
 
 
MLMM “Meslek Liseliyim, Ba�ar�l�y�m” yar��mas� ile Koç Üniversitesi’nde: 
 
Proje kapsam�nda burs alan ilk 2000 ki�ilik gruba ula�an “Meslek Liseliyim, 
ba�ar�l�y�m!” konulu kompozisyon, afi� ve sunum yar��mas�, proje kapsam�nda 
gerçekle�tirilen ilk yar��mad�r. 2008 y�l�nda gerçekle�tirilen ve bir di�er amac� 
interneti ve bilgisayar kullan�m�n� te�vik etmek olan yar��mada, “Hayal kurun: 
kendinizi meslek lisesinden sonra nerede görüyorsunuz?” diye sorarak 
bursiyerlerden gelecekleri ile ilgili hayal kurup plan yapmalar� istenmi�tir. 
Böylelikle 9’uncu s�n�f modüllerinin amac� olan ki�isel güven, güçlü yönler, zaman 
yönetimi gibi unsurlar�n geli�imine katk�da bulunmak öngörülmü�tür. Ayn� 
zamanda, meslek liseli olman�n hem kendileri hem de ülkemiz için neden önemli 
oldu�unu bir kez daha kendilerine ve kamuoyuna hat�rlatmalar� amaçlanm��t�r5. 
Bu yar��mada öne ç�kan, kendisini en güzel ifade eden, en azimli, umut dolu ve 
ba�ar�l� p�r�l p�r�l 20 bursiyer Koç Üniversitesi’nde bir e�itim ve gezi program� 
haz�rlanm��t�r.  
 
 

5 Meslek Lisesi Memleket Meselesi Web Sayfas�. MLMMden Haberler, Etkinliklerimiz, 5-12 
Temmuz Yaz Bulu�mas�. Web. 25 Eylül 2009. <http://www.mesleklisesimemleketmeselesi.com/tr-
TR/BasindaMLMM/Etkinliklerimiz/yazbulusmasi.htm?LANGUAGE=tr-TR>. 
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Bili�im uzmanl���ndan, çocuk geli�imi e�itmenli�ine kadar farkl� alanlarda okuyan 
20 bursiyer, 5-12 Temmuz 2008 tarihleri aras�nda Koç Üniversitesi Rumeli Feneri 
kampüsünde “E�itim ve Gezi Program�”na kat�lm��t�r. 18 farkl� ilden gelen 
bursiyere bir hafta süreyle psiko-drama tekni�iyle e�lendirici ki�isel geli�im 
e�itimleri verilmi� ve �stanbul’un kültürel mekânlar�n� ve müzeleri gezme f�rsat� 
sa�lanm��t�r. Bu yar��ma, Koç Üniversitesi Gönüllüleri, Yap� Kredi Kültür Sanat ve 
Yay�nc�l�k, Düzey Pazarlama ve Setur destekleriyle zenginle�mi�tir.  
 
 
MLMM, Dünya Bankas� -Yarat�c� Fikirler Yar��mas�’nda: 
 
10. S�n�flar yar��mas�n�n ikincisi, 2009 y�l�nda, Dünya Bankas� taraf�ndan 
‘Türkiye’de Gençlik: Gelece�imizi �ekillendirelim’ ba�l��� alt�nda düzenlenen 
Yarat�c� Kalk�nma Fikirleri Yar��mas�’na entegre edilerek gerçekle�tirilmi�tir. 
Yar��mada ‘Meslek Liseleri’ kategorisi aç�larak, bursiyerlerden “Meslek Lisesi 
ö�rencileri olarak mesleki e�itimin geli�tirilmesi için ne yapabilirsiniz?” 
konulu projeler geli�tirilmesi istenmi�tir. 
 
Koç Toplulu�u çal��anlar� taraf�ndan sa�lanan gönüllü koçluk ile 10. s�n�ftaki 
bursiyerlere verilen “Sorumlu Vatanda�l�k” ve “Proje Geli�tirme” konulu interaktif 
modüllerin üçünü aya�� olarak kat�l�m sa�lanan bu proje yar��mas� ile ö�rencilerin 
kendileri d���ndaki çevrelerinde olup bitene olumlu bir katk� sa�lamalar� için te�vik 
edilmeleri öngörülmü�tür.  Bu �ekilde bursiyer ö�rencilerin Meslek Lisesi Koçlar� 
(MLK), ö�retmenleri önderli�inde di�er bursiyer arkada�lar� ile ekipler halinde 
11inci s�n�f modülleri olan ekip çal��mas�, proje uygulama ve problem çözme 
yakla��mlar�na da pratik bir geçi� sa�lamalar� ve kendilerini geli�tirmelerine imkan 
tan�nmas� hedeflenmi�tir. Bursiyerler bu kategoriye toplam 23 ilden 59 proje fikri 
ile kat�lm��lard�r.  
 
‘Meslek Liseleri’ kategorisinin birincisi Birmot �zmir’in Konak Motor Meslek Lisesi 
ö�rencileriyle haz�rlad��� ‘Okulum Yetkili Serviste Projesi’ meslek liselerinde 
görülen teknik derslerin yetkili servislerde yap�lmas�n� öngören bir proje olarak 
geli�tirilmi�tir.  
  
Mesleki e�itim-istihdam ili�kisini kuvvetlendirmek amac�yla ürettikleri ‘Okulum 
Yetkili Serviste Projesi’ ile Birmot �zmir’den projeye destek veren gönüllüler, Konak 
Motor Meslek Lisesi’ndeki bursiyerlerle birincili�i elde ederek, Koç Holding’in 
yar��ma ödülü olarak geli�tirdikleri projeyi uygulamak amac�yla sa�lad��� 20.000 
dolarl�k deste�i almaya hak kazanm��t�r.  
 
‘Okulum Yetkili Serviste Projesi’nde, meslek lisesi ö�rencilerinin teknik derslerini 
otomotiv sektöründe faaliyet gösteren tüm yetkili servis ve otomobil fabrikalar� 
bünyesinde almalar� önerilmektedir. Böylece meslek liselerinde teknolojiden 
yoksun ortamda gerçekle�tirilen e�itimlerin, ça�a uygun bir �ekilde ve uygulamal� 
olarak yetkili servislerde gerçekle�tirilebilmesi hedefleniyor. Bu ise; iki yönlü fayda 
yarat�yor: ��veren teknolojiye hakim olmayan bir çal��an� e�itmenin maliyetinden 
tasarruf ederken; ö�renciler de kendine daha fazla güvenen, ö�rendiklerini i� 
ortam�nda pratik etme �ans� bulmu� bireyler olarak i� hayat�na kat�lma f�rsat� 
buluyorlar. Bir y�l içerisinde projeyi hayata geçirecek olan bursiyerler ve MLK’lar� 
Dünya Bankas� taraf�ndan takip edilecekler ve ileriki y�llarda bu projenin 
yayg�nla�mas� için çal��acaklar. 
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Habitat için Gençlik Derne�i- TEKNOLOJ� E��T�MLER� 
 
Birle�mi� Milletler Habitat �çin Gençlik Derne�i ile Koç Holding aras�nda bir 
i�birli�i anla�mas� yap�lm��t�r. Buna göre Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi 
kapsam�nda yer alan okullarda bilgisayar e�itimleri verilmesi hedeflenmi�tir. 
 
Nisan 2009’dan bu yana 27 ilde MLMM Projesi kapsam�ndaki okul bursiyerlerine 
ve ö�rencilerine; 
- Bilgisayar Okuryazarl��� E�itimleri6, 
- Avrupa Bilgisayar Yeterlilik ve MS Dijital Okuryazarl�k E�itimleri7, 
- NetAcad E�itimi8 

gönüllü e�itmenlerce ula�t�r�lmaktad�r. Önümüzdeki dönemde Habitat �çin Gençlik 
Derne�i ile 81 ilde bu e�itimlerin Meslek Liselerine ula�t�r�lmas� hedeflenmektedir. 
 
 
Genç Ba�ar� E�itim Vakf�- Ö�RENC� G�R���MC�L�K ��RKETLER� 
 
Meslek sahibi olman�n ve giri�imcili�in önemi 12. S�n�fta uygulanan Giri�imcilik 
modülü ile tüm bursiyerlere ula�t�r�lmaktad�r. Bunun yan� s�ra giri�imcilik üzerine 
çal��an bir sivil toplum örgütü olan Genç Ba�ar� E�itim Vakf� ile 2007 y�l�ndan bu 
yana Meslek Liselerinde “Ö�renci �irketleri” Projesi uygulanmaktad�r. Ö�renciler 
giri�im ve i� idaresini uygulamal� olarak, ders saatleri içinde veya kulüp faaliyeti 
çerçevesinde, kendi kurup yürüttükleri bir �irket i�leyi�i içinde uygulamal� olarak 
ö�renme olana��n� bulmaktad�r. Bu anlamda “Ö�renci �irketleri” birer ekonomi 
ve i�letmecilik laboratuar�d�r. Süreç �u �ekilde i�lemektedir: Bir sömester veya 15 
haftal�k bir süre içinde kurulu� sermayesi olu�turup, �irket yöneticilerini seçip, 
hammaddelerini al�p, bir ürünü geli�tirip pazarlad�ktan sonra kar pay� da��t�rlar ve 
defter tutarak dönem sonunda hesaplar�n� kapatarak �irkete son verirler. 2007 
y�l�nda �stanbul’da 3 okulda ba�lat�lan Program, 2008 y�l�nda �stanbul, Ankara ve 
�zmir’de 28 okulda uygulamaya al�nm��t�r. 
 
 
Meslek Lisesi Memleket Meselesi, Ülkem �çin Projeleri TEMA ile El Ele  
 
Meslek Lisesi Memleket Meselesi’nin 10uncu sayfa Koç Toplulu�u’nun 2006 
y�l�nda ba�latt��� iki proje, ‘Ülkem �çin’ ve ‘Meslek Lisesi Memleket Meselesi’ 
Projeleri Tema Vakf�’n�n da deste�i ile ortak bir çal��mada bulu�arak etki alan�n� 
geni�letmi�tir. Kampanya ile bir yandan Koç Toplulu�u’nun “Ülkem �çin” projesi 
kapsam�nda dikilen fidanlar ve olu�turulan ormanlara sahip ç�kacak bilinçli 
nesiller olu�mas�na katk�da bulunulurken, bir yandan da bursiyerlere verilen 
‘Sorumlu vatanda�l�k’ e�itim modülü de peki�tirilmi�tir.  

6 Birle�mi� Milletler Kalk�nma Program�, Microsoft ve Dernek ortakl���yla 2005 y�l�ndan bu 
yana sürdürülmekte olan BBBÖ Projesi. 
7 Birle�mi� Milletler Kalk�nma Program�, Türkiye Vodafone Vakf� ve Dernek ortakl��� ile 2007 
y�l�ndan itibaren yürütülen BBK Projesi kapsam�nda www.bilgitoplumu.net adresli web sitesi 
üzerinden ücretsiz online Avrupa Bilgisayar Yeterlilik Sertifikas�, MS Dijital Okuryazarl�k 
e�itimleri. 
8 Birle�mi� Milletler Kalk�nma Program�, Cisco Systems ve Dernek ortakl��� ile 2006 y�l�ndan 
itibaren uygulanan BGH Projesi kapsam�nda 12 ilde 52 genç gönüllü arac�l��� ile Cisco 
Networking Academy Program (“NetAcad”) e�itimleri. 
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Koç Toplulu�u, ‘Ülkem �çin’ projesi ile 2008 y�l�nda Çevre ve Orman Bakanl��� ve 
Tema Vakf�’n�n da deste�iyle Türkiye’nin 7 farkl� bölgesinde toplam 7 adet ‘Ülkem 
�çin Orman�’ olu�turmu�tur. A�açland�rma kampanyas�na paralel olarak yürütülen 
bilinçlendirme kampanyas� kapsam�nda da ba�ta “Ülkem �çin” ormanlar�n�n 
bulundu�u 7 il olmak üzere, toplam 10 �ehirde ö�rencilere çevre temal� e�itimler 
verilmi�tir. 
 
Bu iki projenin kesi�iminde görev almak isteyen Meslek Lisesi Koçlar�n�n 
katk�lar�yla, MLMM okullar�ndan 1700 ö�rencinin çevre bilinci e�itimi ile do�al 
kaynaklar�n verimli kullan�lmas�na yönelik fark�ndal�k geli�tirmeleri sa�lanm��t�r.  
 
 

SONUÇ VE YAYGINLA�TIRMA MODEL� �Ç�N ÖNER�LER 
 
“Meslek Lisesi Memleket Meselesi”, Türkiye’nin kalk�nmas�, AB’ye uyum 
sürecimizin kolayla�mas� ve sanayimizin geli�mesi için mesleki e�itimin ve yetkin i� 
gücünün önemini vurgulayan bir proje olarak geli�tirilmi�tir. Koç Toplulu�u, Vehbi 
Koç Vakf� ve Milli E�itim Bakanl��� ile birlikte devlet-özel sektör-sivil toplum 
örgütü-okul i�birli�ini esas alan bir model olu�turmu�tur.  
 
Bu modelle, ba�ar�l� ve mesleki e�itime odakl� ihtiyaç sahibi ö�rencilere ula��larak 
burs ve koçluk imkânlar� sunulmakta, staj ve istihdam konular�nda öncelik 
sa�lanmaktad�r. Projenin çarpan etkisi yaratt��� ilk alan ö�rencilerdir. Ö�renciler 
birbirlerine ve etraflar�ndaki sosyal çevrelerine kazand�klar� burslar, ald�klar� ki�isel 
koçluk ve kat�ld�klar� sosyal aktivitelerle örnek olmaktad�r.  
 
MLMM modelinin ikinci çarpan etkisi, projeye kat�lan �irketlerin birbirlerine örnek 
olu�turarak ilham vermesi ve ellerindeki imkânlar ile yap�lmas� gerekenler 
aras�nda bir ba�lant� kurmalar�, okullarla ileti�imde sahaya inmeleri suretiyle 
sa�lanmaktad�r.  
 
Model bir yönderlik projesidir, �irketlerin birbirine en iyi uygulamalar� 
aktarabilecek ve bu uygulamalar� benimseyebilecek �ekilde yürütülmektedir. 
Ö�rencilerle ileti�im aç�s�ndan da �irketlerin/i�letmelerin yürüttükleri aktiviteler iç 
ileti�im konusu olarak ön plana ç�kar�lmaktad�r. Ayn� �ekilde yerel bas�nda ve 
ulusal bas�nda yer alan �irket uygulamalar� da di�er �irketlere örnek te�kil 
etmektedir. Projenin web sayfas�nda9 yer alan elektronik bültenlerle burada 
bahsedilen çarpan etkisi ortaya ç�kmaktad�r.  
 
MLMM modeli, kamu-özel i�birli�ine örnek te�kil etmektedir. Milli E�itim 
Bakanl���’n�n projenin en ba��ndan itibaren süregelen te�vik ve destekleri, bu 
alanda yeni uygulamalara ve �irketlerin sahipli�ine imkân tan�m��t�r. 
 
MLMM modeli içerdi�i unsurlarla hem bir e�itim, hem de bir istihdam projesidir. 
Tüm ülkede uygulanmas� itibariyle ulusal bir kampanyad�r.  
 
 
 

9 Meslek Lisesi Memleket Meselesi Web Sayfas�. Web. 25 Eylül 2009. 
<www.mesleklisesimemleketmeselesi.com.tr>.
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Ulusal bir dayan��ma projesidir; maddi destek, profesyonel destek, ki�isel 
yönlendirme ile ö�renciler, meslek lisesi koçlar�, Milli E�itim Bakanl��� 
mensuplar�n�n dayan��mas� ile ve Vehbi Koç Vakf� ve Koç Toplulu�u �irketlerinin 
deste�i ile yürümektedir.  
 
Hem bir sosyal sorumluluk projesidir hem de kurumsal sorumluluk projesidir. 
Sosyal sorumluluk projesidir çünkü sorumlu vatanda�l�k bilinci ile geli�tirilerek, her 
ilde, k�z/erkek dengesi gözetilerek, ö�rencilerin ki�isel ve sosyal geli�im ile çevre 
konusuna kadar geni� bir perspektif içermektedir. Sosyal sorumluluk alan�nda 
projenin alt unsurlar�ndan birine örnek olarak Yap� Kredi Bankas�’n�n yapt�rd��� K�z 
Meslek Lisesi verilebilir. Kurumsal sorumluluk projesi olmas� ise en temel 
operasyonlar�nda biri olan istihdam konusunda mesleki bilinç geli�tirilmesi için bir 
ileti�im kampanyas� ve i�letme içi özel uygulamalar getirmektedir. Kurumsal 
Sorumluluk alan�nda projenin alt unsurlar�ndan birine örnek olarak Tüpra� 
laboratuarlar� verilebilir. 
 
Proje bir özel sektör gönüllük projesidir. 3 sene içinde 300’ü a�k�n Meslek Lisesi 
Koçu, 1211 görü�me yaparak 262 okulda, 3707 gönüllü saatini projeye 
vakfetmi�lerdir. Meslek lisesi bursiyerleri için özel haz�rlanm�� koçluk modelinin en 
önemli parças� olan modüller, bursiyerlerin her seneye özgü ihtiyaçlar�na yönelik 
içerikleri ile interaktif biçimde Koçlar�yla ileti�im kurarak ö�renmelerine yard�mc� 
olmu�tur. Bunun yan� s�ra yap�lan sosyal aktiviteler ve �irket gezileriyle 
bursiyerlerin sosyal aç�l�mlar ya�amalar�na olanak tan�nm��t�r. Böylelikle, bir 
yandan ö�rencilerin ders ba�ar�lar�n� ve okul devaml�l�klar�n� art�rmak için sosyal 
bir takip olu�mu�10, di�er yandan ö�rencilerin okula aidiyetlerinin peki�tirilmesine 
destek olunmu� ve tüm bunlar�n temelinde yer alan özgüven güçlendirici destek 
bir program uygulanm��t�r. Bu müdahale alanlar�n�n bu konuda yap�lan ba�ka 
çal��malarla örtü�tü�ünü görmek sevindiricidir.11   
 
MLMM modeli tabanda geli�tirilen ve uygulanan bir projedir. Projenin bulundu�u 
noktaya ula�abilmesi için güçlü ayaklar üzerinde yükselmesi gerekmektedir. Bu 
yap�n�n tasarlanmas�nda, Koç Toplulu�u’nun 10 büyük �irketin insan kaynaklar� 
yetkilileri ile Koç Holding yetkilileri beraber çal��m��lard�r. 4 ayl�k bir çal��ma 
dönemi sonunda projenin �irketlerin bölgesel a�lar�na yayg�nla�t�r�larak 
yerelle�tirilmesi tasarlanm��t�r. 
 
Önümüzdeki dönemde Meslek Lisesi Memleket Meselesi projesi kapsam�nda 
devlet-özel sektör-sivil toplum örgütü-okul fark�ndal���n�n ve i�birli�inin 
güçlenmesi ve ülke genelinde iyile�me sa�layacak kolektif çözümler yaratma 
çal��malar�n�n artmas� için önderlik yapmak Koç Toplulu�u’nun öncelikli hedefleri 
aras�nda yer almaktad�r.  
 
Devlet-özel sektör-sivil toplum örgütü-okul i�birli�inin efektif biçimde 
gerçekle�mesini sa�layacak bir model olu�turmadaki kritik ba�ar� faktörleri �öyle 
s�ralanabilir; 

- Çok Boyutlu Bak�� Aç���- Çok Boyutlu Müdahale  

10 Burs devam ko�ulu olarak ders ba�ar�s�nda aranan ko�ullar bulunmaktad�r. Ö�rencilerin 
bireysel durumlar� takip edilmekte bu kriterler yol gösterici olarak ve ba�ar�y� te�vik için 
kullan�lmaktad�r. 
11 ERG. E�itim Sisteminden Diplomas�z Ayr�lma Sorunu ve Çözüm Önerileri.Bas�l� Bildirge.
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- Varolan Sistemlerin ��levlendirilmesi 
- Sektörel �htiyaçlara-Sektörel Çözümler Getirilmesi 
- Örnek Al�nacak Çal��malar – Ortak Ba�ar� Noktalar� Ara�t�rmas� 
- Okul-��letme E�le�mesinin Sa�lanmas�  
 
Mesleki ve teknik e�itimin geli�tirilmesi ancak okul-i�letme i�birli�inin 
gerçekle�tirilmesi ve devlet te�viklerinin bu i�birli�ini desteklemesi ile mümkün 
olabilecektir. Bu konuda yap�labilecek bir uygulama sektörel ihtiyaçlara göre 
olu�turulacak çözümler sunmal�d�r.  
 
Olu�turulacak modelin herkes taraf�ndan benimsenmesi çok önemlidir. Bu 
modelin ülke baz�nda bir örnek çal��maya dönü�mesi için efektif ihtiyaç analizi 
gerçekle�tirilmesine, ulusal ve uluslararas� iyi örneklerin ve ortak ba�ar� noktalar�n�n 
belirlenmesine, mesleki e�itimin önemine inanan payda�larla çal���lmas�na, 
yürütücü ekipte devlet-sivil toplum örgütü-özel sektör i�birli�inin temel al�nmas�na 
ve fayda-maliyet analizi yap�larak özendirme araçlar�n�n belirlenmesine ihtiyaç 
vard�r.  
 
Temel misyonu Avrupa Birli�i ile uyumlu ulusal mesleki yeterlilik sistemini kurmak 
ve i�letmek olan Mesleki Yeterlilikler Kurumu’nun, Milli E�itim Bakanl��� ve di�er 
sosyal payda�larla yürüttü�ü çal��malar ile bu konuda ilerleme kaydedilmesi ve 
mesleklerin yetkinlikler çerçevesinde tan�mlanarak geli�tirilmesi ve müfredatlar�n 
yenilenmesi umut vericidir. Bununla birlikte bu süreçlerde yer almas� öngörülen 
tüm mekanizmalar�n etkin i�letilmesi ve yetkinlik (e�itim sistemi)-istihdam (i�letme) 
e�le�tirmesinin geli�tirilmesi için iyi örnek uygulamalar�n olu�turulmas� ve 
yayg�nla�t�r�lmas� gerekmektedir. Türkiye genç nüfus yo�unlu�unu bir f�rsata 
çevirip, ekonomik geli�mesine katk�da bulunarak daha güvenli bir gelecek 
yaratabilir, fakat elindeki genç nüfus kayna��n� nas�l de�erlendirece�i konusunda 
geni� kat�l�ml�, çok boyutlu bir yakla��m geli�tirilmesi gerekmektedir. 
 
Bu yakla��m mesleki ve teknik e�itimde, nitelik ve niceli�i art�rarak, ülkemizi 
uluslararas� alanda en rekabetçi, en dinamik, bilgiye dayanan sürdürülebilir 
ekonomik büyümeye sahip bir güç haline getirmek ortak amac� üzerine 
geli�tirilmelidir. Mesleki Yeterlilikler Kurumu’nun Milli E�itim Bakanl���, Yüksek 
Ö�retim Kurumu, Ö�renci Seçme ve Yerle�tirme Kurumu, �� ve ��çi Bulma Kurumu 
ile önemli katk�s� olacak bu süreç sivil toplum örgütlerini de içine almal�d�r. 
Ku�kusuz, özel sektör i�birli�i henüz yeterli �ekilde kurulamayan e�itim sistemi ile 
i�gücü piyasas� aras�ndaki ili�ki aç�s�nda önemlidir.  
 
Bu ayn� zamanda hayat boyu ö�renimin de önünü açarak mesleki becerilerin 
edinilebilmesi için önemli bir f�rsat getiriyor. Türkiye’nin gelece�i “ö�renen toplum 
olmay�” ba�armas�ndad�r. 
 
 

TE�EKKÜR 
 
Projeye ve dolay�s�yla Mesleki ve Teknik E�itime katk�lar�ndan dolay�; Koç Toplulu�u 
Yöneticilerine,  �irket Sorumlular�na, Meslek Lisesi Koçlar�na, Mikado Dan��manl�k 
ekibine, Bursiyerlerimize, 262 MLMM Okul Müdürlerine, Sivil Toplum 
Örgütlerinden payda�lar�m�za ve Milli E�itim Bakanlar� ve Personeline, 
te�ekkürlerimizi sunar�z. 



	�
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HER �N�AAT MÜHEND�S� B�R PROJE YÖNET�C�S�D�R 
 

C. �an Gürdamar* 
  
 

G�R�� 
 
Tarihsel süreçte dünyan�n modernle�mesine, ekonomisine, bilim ve teknolojisine, 
çevre ve do�al kaynaklar�n korunmas�na in�aat mühendisli�inin yapm�� oldu�u 
katk� büyüktür. �n�aat mühendisleri, di�er mühendislik alanlar� ile i�birli�i içinde 
in�aat metotlar�n� durmaks�z�n geli�tirerek, geli�mekte olan dünyan�n ihtiyaçlar�na 
cevap verecek teknolojiler, standartlar, yöntemler, yollar, projeler üretmektedir. 
 
Bu üretken dal�n içerisinde, her yap�lan i� ba�l� ba��na bir projedir ve bu projelerin 
gerçekle�mesinde katk�da bulunan her in�aat mühendisinin bir Proje Yöneticisi 
olarak görev ald��� pozisyonlar, oldukça geni� bir yelpazede aç�l�m gösterir. Bir 
projenin tüm safhalar�nda ve fonksiyonlar�nda görev alan in�aat mühendislerinin 
e�itimine, deneyimine, yetkinli�ine ve uzmanl���na ihtiyaç duyulmaktad�r.  
 
Günümüzde, en al���lagelmi� projelerden, mega in�aatlara kadar, de�i�ken 
büyüklük ve çe�itlilikteki projelerde, in�aat mühendislerinin yeni yöntemler 
geli�tirmeleri, mevcut yöntemleri daha ileriye götürmeleri, kar��la��lan sorunlara 
ve meydan okumalara çözümler üretmeleri ile, projeler daha güvenli, daha h�zl�, 
daha ekonomik ve daha sistemli �ekilde gerçekle�tirilebilmekte, hayata 
geçirilmektedir. Bu iyile�tirme ve geli�me, teknolojik evrim, geli�tirilen ekipman ve 
do�ru mevkide do�ru beyin gücü, do�ru yerde do�ru i�gücü kullan�m�n�n yard�m� 
ile, sürekli bir h�zda devam etmektedir. 
 
�n�aat mühendislerinin ba�l�ca rol ald��� in�aat projelerinde, tasar�m�n, planland��� 
�ekilde hayata geçirilebilmesi, proje organizasyonunun uyumlu çal��mas�n�n 
sa�lanmas�yla olanakl�d�r. �unu unutmamak gerekir ki her türlü fonksiyonu var 
eden ve ona hayat veren, insand�r ve insan�n özverisi olmadan da beklenenlerin 
ve umulanlar�n gerçekle�mesi mümkün de�ildir. 
 
Organizasyonun kurulmas�, farkl� fonksiyonlar�n tan�mlanmas�, fonksiyonlar aras� 
ili�ki ve ileti�imin olu�turulmas� ve kurallara ba�lanmas�, temel, önemli ve en zor 
i�lerden biridir. Bu organizasyonun i�lemesini sa�lamak için, her mevki ve her 
lokasyonda çal��anlar�n birbirini anlamas�, ayn� dili konu�mas� gereklidir. Bu, 
yürürlükteki ve güncel in�aat dilidir. Bu yüzdendir ki, mühendislik formasyonu, 
deneyim birikimi ve ileti�im becerilerinin yan�nda, mühendislerin sürekli kendini 
geli�tirmesi bir gereklilik, bir sorumluluk ve günümüzde art�k zorunluluktur. 
Mühendis, ya�am boyu ö�renmek ve ö�rendiklerini çal��ma arkada�lar�na 
ö�retmek durumundad�r. 
 
Ça�da�, dinamik, organize, kurumsal �irketler, bu özelliklerini, bu gereklilik ve 
zorunlulukla ilgili fark�ndal�klar�n�, insana yapt�klar� yat�r�mlarla, e�itime, kariyer 
planlamas�na verdikleri önem ve de�erle kazanm�� ve devam ettirmektedirler. Bir 
organizasyonun en önemli varl�klar�, onu organizasyon yapan insan gücüdür. 

C. �an Gürdamar 
Enka �n�aat ve Sanayi A.�. Enka 2 Binas� Balmumcu, Be�ikta�, 34349 �stanbul 
E-posta:  sgurdamar@enka.com  



1. �N�AAT MÜHEND�SL��� E��T�M� SEMPOZYUMU, ANTALYA

70

�n�aat mühendisli�i e�itimi veren bir üniversiteden mezun olarak in�aat 
endüstrisinde görev almak üzere hayata at�lan her in�aat mühendisi bir Proje 
Yöneticisi s�fat�n� kazan�r. Nedir bir in�aat mühendisine Proje Yöneticisi s�fat�n� 
kazand�ran özellikler? 
 
Öncelikle �unu kesinlikle söylemek gerekir ki her in�aat mühendisinin yapt��� i� ya 
bir projedir ya da bir proje içindir. �n�aat mühendisi görev ald��� projelerde, 
yapaca�� her i�i tasarlayan, planlayan, yap�m metodunu, kullanaca�� insan, 
malzeme ve ekipman kaynaklar�n� belirleyen, bu kaynaklar�n maliyetini ve 
bütçesini hesap eden, i� program�na uygun olarak i�yerinde olmas�n� sa�layan ve 
bu kaynaklar� i� güvenli�i, kalite güvence ve kalite kontrol, planlama ve maliyet 
gereklerine uygun olarak kullanarak i�in yap�lmas�n� temin eden, sonucunda 
yap�lan i�in kendi üst’üne veya i�in sahibine kabul ettirilerek teslim edilmesini 
sa�layan ki�idir ve bu nedenle yapt��� her i�in kesinlikle Proje Yöneticisidir. 
 
Günümüzde, art�k belirli görevler için sahip olunmas� gereken yeterliklerin 
s�ralanmas�nda, Proje Yöneticisi görevini üstlenecek in�aat mühendisinin e�itim, 
deneyim, ileti�im becerileri, ileti�im teknolojileri kullanabilme yetisi, dil yan�nda, 
mühendislik formasyonuna eklenmesi beklenen meslek içi e�itimler 
ayr�nt�land�r�lmaktad�r. Mühendislik e�itimi ve deneyim d���ndaki beklentilerin 
hepsi, asl�nda, meslek içi e�itimlerle ili�kilendirilebilecek edinimlerdir. 
 
 

YÖNTEM 
 
ISO Kalite Yönetim Standardlar�n�n uluslararas� kabul gören bir ölçüt haline 
gelmesi ile birlikte, meslek içi e�itim, bu standardlar� benimseyen �irketlerin bir 
i�levi haline gelmi�tir. Bunun in�aat mühendisli�i üzerine genel etkisi büyüktür.  
 
Meslek içi e�itim konusunda önceleri k�s�tl� say�da e�itim kurumu ve k�s�tl� say�da 
ve dalda e�itim imkan� mevcutken, �imdi çok fazla olanak ve seçeneklerin 
sunuldu�u bir sektör haline gelmi�tir. Asl�nda bu say� ve dallar�n artmas�, 
ihtiyaçlardan do�mu�tur. �irketleri birbirinden ay�ran, kalifiye elemanlar çal��t�rma 
ve �irket kültürünü bu elemanlar� arac�l���yla genele yayma kabiliyetleri olmaya 
ba�lam��t�r. 
 
Tasar�mdan, planlamaya, sat�n almadan, maliyet kontrolüne, kalite güvence ve 
kalite kontrolden, Çevre, i� Güvenli�i ve çal��an Sa�l���na (ÇGS), saha i�lerinden 
(kaz� ve dolgu i�leri, kaz�k i�leri, altyap� ve yol i�leri, betonarme ve çelik in�aat 
i�leri, mimari bitirme i�leri vb.) projenin yap�m�na, teslimine ve hatta bak�m-
onar�m sürecine kadar her safha, fonksiyon ve kademede in�aat mühendisleri 
birer Proje Yöneticisi olarak çal��maktad�r. �n�aat mühendisinin yerine getirdi�i 
görevleri kaba hatlar�yla �u �ekilde s�ralayabiliriz: 
 
- Tasar�m  

- �� Geli�tirme, Önyeterlilik ve Teklif Haz�rlama 

- Kontrat Haz�rlama ve Gözden Geçirme 

- Planlama ve Kontrol 

- Maliyet ve Bütçe Kontrol 

- Hakedi�ler, Analizler ve Metrajlar 
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- Sat�nalma, �kmal ve Lojistik 

- Saha ��leri (yap�lacak in�aat i�lerinin sevk ve idaresi ve uygunluk 
süpervizyonu) 

- Saha Proje ��leri 

- Devir Teslim ��leri 

- Tesis Bak�m ve Onar�m� 

- Kalite Güvence ve Kalite Kontrol 

- Çevre, i� Güvenli�i ve çal��an Sa�l��� 

- Ara�t�rma ve Geli�tirme 

- �n�aat Malzemeleri Üretimi ve Pazarlamas� 

- Sözle�me ve Hak Taleplerinin Yönetimi 

- Proje Dan��manl��� 

- Proje Yönetimi 

- Program Yönetimi 

- Ve ........ burada say�lamayan ancak her Proje Yöneticisinin kendisinin görevi 
sayarak ve özveride bulunarak yapt��� bir çok i�. 

 
�n�aat Projelerinin çe�itlili�i ise, hat�r� say�l�r geni�liktedir: 
- Barajlar, 

- Köprüler, 

- Tüneller, 

- Yollar ve Otoyollar, 

- Demiryollar�, 

- Havaalanlar�, 

- Toplu Ta��t Terminalleri, 

- Boru Hatlar�, 

- Ar�tma Tesisleri, 

- Altyap� ��leri, 

- Üstyap� ��leri, 

- Yüksek Yap�lar, 

- Toplu Konutlar ve Yeni �ehirler, 

- Limanlar ve Deniz Yap�lar�, 

- Petrokimya Tesisleri, 

- Güç Santrallar� (Hidroelektrik, Termik, Nükleer ve Yenilenebilir Yak�t 
Santralleri) 

 
Bu projelerdeki: 

- Zemin, toprak ve asfalt i�leri, 

- Betonarme i�leri, 

- Çelik i�leri, 

- Metal i�leri, 

- Ah�ap i�leri, 



1. �N�AAT MÜHEND�SL��� E��T�M� SEMPOZYUMU, ANTALYA

72

- Plastik i�leri, 

- Boya i�leri, 

- Ve... burada say�lamayan ancak her Proje Yöneticisinin çal��t��� projenin 
i�leriyle ilgili kullan�lan malzemeler ve teknolojiler. 

 
Temel mühendislik e�itimini alan in�aat mühendislerinin, yukar�da an�lan dallar�n 
hiç birinde in�aat endüstrisinin ihtiyac� olan bilgili, deneyimli mühendis talebini 
hemen kar��lamas� söz konusu olamaz. Ancak bu dallar�n hemen hepsinde ki�isel 
geli�ime hizmet edecek yönde al�nabilecek meslek içi e�itimler vard�r ve çok 
çe�itlilik göstermektedir. �n�aat mühendisinin kariyerini yönlendirmesi bu 
e�itimlerden hangilerini seçece�i ile de do�rudan ili�kilidir.  
 
Ülkemizde in�aat mühendisli�i e�itimi veren üniversitelerimizden mezun olan 
in�aat mühendisleri, e�er belirledikleri bir kariyer do�rultusunda uzmanl�k 
e�itimine devam etmeyi amaçlam�yorlarsa ve üniversite y�llar�nda kendilerine 
okutulan temel bilgilerle, in�aat sektöründe i� bulabilecekleri bir i�yerinde 
çal��maya ba�lamay� seçiyorlarsa, i�te o andan itibaren, �ans�n mesleki 
kariyerlerinin geli�iminde en önemli etken oldu�unu anlayacaklard�r. Mezuniyet 
sonras� bulunan i�, i�verenine, i�yerine, görevin cinsine, süresine ve o i�yerinde 
mezuniyet sonras� meslek içi e�itimine katk�da bulunacak ki�ilerin yetkinli�ine 
ba�l� olarak in�aat mühendisinin gelece�inin ve kariyerinin �ekillenmesinde çok 
önemli rol oynayacakt�r. Buna ilaveten, mühendisin ki�isel becerisi, çal��kanl���, 
ba�arma arzusu, ki�isel ve ailevi özverisi veya ba�aramama korkusu da kariyer 
ba�ar�lar�nda etkilidir. 
 
Ülkemizde in�aat endüstrisinde çal��an in�aat mühendislerinin meslek içi e�itimleri 
genellikle, yukarda belirtilen in�aat projelerindeki i�lerde ve görevlerde çal��maya 
ba�lad�klar� andan itibaren kendilerinden daha ya�l�, tecrübeli meslekta� 
a�abeylerinden/ustalar�ndan söz konusu görevde, onlar� e�itecek, görevin 
gereklerini anlatacak, uzmanla�malar�n� sa�layacak, bilgileri almak ve onlar�n 
geçmi� deneyimlerinden yararlanmak yoluyla olmaktad�r.  
 
�n�aat mühendisleri, her seferinde usta-ç�rak ili�kisinde ö�rendiklerini bir sonraki 
görevlerinde, kalfal�k dönemlerinde kazand�klar� kendi deneyimlerini, 
ara�t�rmalar�n�, geli�tirmelerini de ekleyerek, bu bilgilerini; ustal�k, uzmanl�k 
dönemlerinde, hem yapacaklar� görevlerinde hem de kendilerinden sonra gelen 
yeni mezun in�aat mühendislerine aktarmak üzere kullan�rlar. 
 
Ancak yukarda belirtilen in�aat projelerinin, i�lerin ve görevlerin çe�itlili�i göz 
önünde bulundurulacak olursa, kariyerinde daima yöneticili�in üst basmaklar�na 
t�rmanmak için çaba sarf eden bir in�aat mühendisinin, meslek içi e�itim yoluyla 
ya�am boyu ö�renmesi gereken ne kadar çok bilgi ve kazan�lmas� gereken sonsuz 
deneyim oldu�u �üphesiz �a��rt�c�d�r. 
 
�irket içi e�itimlerin planlanmas�nda, ki�inin kariyerine verdi�i yönün göz önüne 
al�nmas� gerekti�i kadar, �irket bünyesindeki gereksinimlerin ara�t�r�lmas�, amaç 
birli�inin sa�lanmas� ve menfaatlerin örtü�türülmesi de gereklidir. 
 
Uluslararas� in�aat sektöründeki in�aat mühendisleri aras�nda Türk Mühendislerin 
konumuna bakarsak, çok pratik, çok deneyimli, bilgili, sorumluluk sahibi ve 
çal��kan olduklar�n�, bunun avantajlar� olmas� gerekti�ini söyleyebiliriz. Ancak, 
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uluslararas� projelere bakt���m�zda, Türk Mühendislerin yer ald��� projeler, daha 
do�rusu Türk Mühendislerinin projelerdeki paylar� ihmal edilecek düzeylerde. 
Sektörde özel pay sahibi Avrupa / Amerika vatanda�lar�, deneme-yan�lma ve 
sürekli ARGE ile ö�renerek olu�turduklar� know-how (bilgi ve tecrübeden do�an 
güç) sayesinde ve sürekli meslek içi e�itim ile belki de hakl� olarak seçimlerde 
öncelik kazanmaktalar. Ancak yukar�da say�lan avantajlar�na ra�men Türk 
Mühendislerin uluslararas�, çok uluslu projelerde daha az var olmas�na sebep 
olarak: 

a. Bir dalda uzmanla�mama, 
b. Kalifikasyonlar�n (nitelikler, özellikler) zay�fl��� yada belgelerle 

destekleyememe 

faktörlerini de eklemek gerekir. Bunlar�n her ikisi de, meslek içi e�itim ve ya�am 
boyu ö�renme ile direk ili�kilidir. 
 
Ya�am boyu ö�renmeyi desteklemek, Türkiye’nin, Türk Mühendisli�inin gelece�e 
yat�r�m� olarak görülmelidir. Piyasalarda Türk Mühendislerin hak etti�i kazanc� 
elde etmesi, kendini sürekli yenileyerek, güncelleyerek ve en iyi olmay� 
hedefleyerek mümkün olacakt�r. 
 
Bu sadece uluslararas� projeler için söz konusu de�ildir. Kald� ki in�aat sektörü 
kapal� bir sistem de�ildir. Yurtd��� ile sürekli etkile�imde ve ili�kidedir. Yine biliriz ki 
kapal� sistemler, kendinden daha organize ve daha nitelikli sistemlere kar�� 
kaybetmeye, elindeki i�ten olmaya mahkûmdur. 
 
 

SONUÇ 
 
Her �n�aat Mühendisi bir Proje Yöneticisi s�fat� ta��maktad�r. 
 
Ülkemizde ve Dünya’da in�aat mühendisli�inde meslek hayat� boyunca ayn� 
projede, ayn� i�te, ayn� görevi yapabilmek çok olas� bir durum de�ildir.  Bu 
nedenle de in�aat mühendisli�i rutin bir i� olarak yap�lan meslek de�ildir. H�zla 
geli�en ileti�im ve endüstriyel teknolojileri sebebiyle de bu mesle�in ö�renilmi� 
deneyimlerinde de h�zl� de�i�imler ya�anmakta ve daha önceki gerçekle�melerin 
ilerisine götürecek �ekilde güvenlik, kalite, süre ve maliyet limitleri zorlanmaktad�r.  
 
Bu durum, her halükarda de�i�en ko�ullar nedeniyle, in�aat endüstrisinde her 
ba�lamakta olan projenin yeni bir deneyim olmas�n� zorunlu hale getirmektedir. 
Dolay�s�yla in�aat mühendisli�inde kariyer geli�mesi de büyük ölçüde �ans�n, 
becerinin, çal��kanl���n ve özverinin yan�nda, hayat boyu ö�renme kavram�n� ve 
meslek içi e�itimi zorunlu hale getirmektedir. 
 
 

ÖNER�LER 
 
- ��verenler, çal��anlar�na meslek içi e�itim için, ya�am boyu ö�renme için, 

kariyerlerini planlamalar� için yeterli ve gerekli olanaklar� sunmal�d�rlar.  

- ��verenler, ya�am boyu ö�renmenin durumunu (hedefler, kat�l�m ve ürünler), 
etkisini ve sonuçlar�n� ölçebilece�i bir ulusal de�erlendirme sistemi 
olu�turmal�d�r.  
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- ��verenler, meslek içi e�itim ve ya�am boyu ö�renmenin, geri dönü�ünün ne 
oranda oldu�unun kay�tlar�n� tutmal�d�r. 

- Üniversiteler, in�aat mühendisli�i e�itiminin 3. ve 4. s�n�flar�nda in�aat 
endüstrisindeki uygulamalarda gerçekle�en deneyimlerin anlat�ld��� ve usta-
ç�rak e�itimine benzer proje çal��malar�n� içeren dersler koyabilirler. 

- Üniversiteler, in�aat endüstrisinin ihtiyac� oldu�u halde üniversitelerin in�aat 
mühendisli�i bölümlerinde e�itimi verilmeyen konular� da ders programlar�na 
dahil edebilirler. 

- Mühendislerin meslek içi e�itimlerini kendi alanlar�ndaki genel geli�meler 
hakk�nda bilgi sahibi olmalar�na ilaveten belirli bir veya iki konuda 
uzmanla�mas�n� sa�layacak yönde almalar� sa�lanabilir. 

- �n�aat Mühendisleri Oda’lar� ve üniversiteler gerekli bilgi, yay�n ve tecrübe 
payla��mlar�n� koordine edip, bunlar� üniversite ö�rencileriyle ve in�aat 
mühendisi meslekta�lar�yla belirlenen zamanlarda özellikle de internet 
üzerinden ücretsiz olarak payla�abilirler. 
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GELECE��N �N�AAT MÜHEND�S� 
 

Sumru Pala* 
 
 

G�R�� 
 

Günümüzün in�aat mühendisli�i ö�rencileri, gelece�in in�aat mühendisleri yani 
21. yüzy�l�n in�aat mühendisleri �u anda bulunduklar�ndan çok daha farkl� bir 
ortamda mesleklerini uygulamak durumunda olacaklar. Bili�im ve ileti�im 
teknolojilerindeki ak�l almaz geli�im ö�retim üyesi, ö�renci, mühendislik e�itimi ve 
mühendislik ya�am�n� önemli ölçüde etkilemi�tir. �n�aat mühendisli�i e�itiminin ve 
21. yüzy�lda in�aat mühendisinin görevinin ne olaca�� konusunun tüm bile�enleri 
ile tart���lmas� gerekmektedir. Uluslararas� platformlarda da tart��malar yap�lan bu 
konuda son y�llarda önemli sonuçlara ula��lm��t�r. ASCE nin (American Society of 
Civil Engineering) in�aat mühendisli�inin gelece�i ile ilgili olarak Haziran 2006 da 
yapt��� çal��tayda al�nan kararlar do�rulturunda; “2025 Y�l�n�n �n�aat 
Mühendisleri �çin Tan�mlanan Özgörev” a�a��da verilmi�tir, [1]. 
 
“Toplum, sürdürülebilir bir dünya yarat�lmas� ve ya�am kalitesinin artt�r�lmas� 
görevini �n�aat Mühendislerine vermi�tir. �n�aat mühendisleri bu görevi yerine 
getirirken a�a��da belirtilen hususlarda i� birli�i yapabilen, yetenekli ve etik 
de�erlere sayg�l� birer uzman olmak durumundad�r. 
 
- Toplumun ekonomik ve sosyal lokomotifi olan in�a edilmi� çevrenin 

planlamac�s�, tasar�mc�s�, in�a edicisi ve i�letmecisi olmal�d�r.  

- Do�al çevrenin ve do�al kaynaklar�n koruyucusu olmal�d�r. 

- Kamu sektörü, özel sektör ve akademik ortamda fikir ve teknoloji alan�nda 
yenilikçi ve birle�tirici olmal�d�r. 

- Do�al olaylar, kazalar ve di�er tehditlerle olu�an risk ve belirsizlikler ile ba�a 
ç�kabilmelidir. 

- Kamusal alanda çevre ve altyap� politikas�n� olu�turmak için yap�lacak 
tart��malarda ve verilecek kararlarda öncü olmal�d�r.”  

 
Yukar�da verilen tan�mlar�n her biri son derece önemlidir ve bunlara kat�lmamak 
mümkün de�ildir. Bu kavramlar�n ����� alt�nda ülkemiz ko�ullar� aç�s�ndan in�aat 
mühendisli�i e�itim-ö�retimi ele al�n�rsa maalesef birçok eksik oldu�u 
görülecektir. E�er uluslararas� düzeyde in�aat mühendisleri yeti�tirilmek 
isteniyorsa, acilen baz� çözüm önerilerinin geli�tirilmesi gerekmektedir. Bu 
çal��malar yap�l�rken ülkemiz gerçekleri ve gereksinimleri de göz önünde 
tutulmal�d�r. 
 
 
 
 
 

                                                 
Sumru Pala 
�stanbul Teknik Üniversitesi �n�aat Fakültesi, Maslak, �stanbul, Türkiye 
E-posta: pala@itu.edu.tr 
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NASIL B�R �N�AAT MÜHEND�S�? 
 
Ö�rencilerimizin yukar�daki tan�mlara uyan bir in�aat mühendisi olarak 
yeti�tirilebilmesi için; 

- �u anda ülkemizde profesyonel in�aat mühendisli�i e�itim-ö�retimi için 
uygulanan sistem uygun ve yeterli midir? Sorusuna cevap vermek gereklidir. 
Bu cevab�n olumlu yan�tlanabilmesi zordur.  

- �u anda ülkemizde in�aat mühendisli�i yetkisini alabilmek için uygulanan 
sistem son derece basittir. Dört y�ll�k lisans e�itim-ö�retimi sonunda edinilen 
diploma her türlü proje için imza yetkisi anlam�na gelmektedir. Sorumlulu�u 
üstlenilen projenin ekonomik, sosyal, toplumsal, teknolojik boyutu hiç önemli 
de�ildir, örne�in yeni mezun bir in�aat mühendisi bir nükleer santral�n 
projelendirilmesinde ve in�aat�nda tam yetkili olarak görev alabilir. Bu durum 
hiçbir geli�mi� ülkede yoktur, ülkemizde de olmamal�d�r. Lisans e�itimi, in�aat 
mühendisi olabilmek için gerek �artt�r ancak kesinlikle tek ba��na yeterli 
de�ildir. Deneyim, e�itim kadar önemlidir. Lisans e�itimi in�aat mühendisli�i 
e�itiminin sadece bir parças�d�r. �n�aat mühendisli�ini meslek olarak 
uygulayabilmek, imza yetkisi alabilmek için, kontrollü stajlar ile desteklenmi� 
bir lisans e�itiminin üzerine s�navlarla kan�tlanm�� meslek içi e�itimlerle 
desteklenmi� deneyimin eklenmesi gereklidir. 

- Maalesef ülkemizde, her zaman ve her konuda yap�ld��� gibi baz� kavramlar 
bir yerlerden al�n�rken eksik al�nmakta ve eksik uygulanmaktad�r. Yakla��k son 
40 sene içinde �stanbul Teknik Üniversitesinde (�TÜ) e�itim planlar�nda 
yap�lan iki önemli de�i�iklik bu duruma örnek olarak verilebilir; 

- 1969–1970 E�itim-ö�retim y�l�ndan ba�layarak be� y�ll�k yüksek mühendislik 
e�itimi b�rak�lm�� Amerika Birle�ik Devleri (ABD) kaynakl� bir sistem olan 
lisans+yüksek lisans (4+2) sistemine geçilmi�tir. Bu de�i�iklik yap�l�rken 
yetkinlik s�nav� ve imza yetkisi konusu gündeme getirilmemi�tir. 

- Yine bir ABD de�erlendirme sistemi olan ABET (Accreditation Board of 
Engineering and Technology) akreditasyonunu alabilmek için yanl�� bir 
yorumlama yap�larak toplam ders kredilerinin azalt�lmas� gündeme getirilmi� 
ve 1997–1998 e�itim-ö�retim y�l�ndan ba�layarak 160–180 civar�nda olan 
ders kredileri 130–150 civarlar�na indirilmi�tir. Bu konu direkt olarak yetkinlik 
s�nav� ve imza yetkisi ile alakal� gibi gözükmese de dolayl� olarak bu konu ile 
yak�ndan ili�kilidir. Ülkemizdeki e�itim ve ya�am ko�ullar� göz ard� edilerek, 
lisans e�itimini bitirdi�i gün imza yetkisi kazanacak olan ö�rencimizi dört 
y�lda 130–150 ders kredisi ile in�aat mühendisli�ine haz�rlamak pek gerçekçi 
gözükmemektedir. 

 
Yurdumuzda in�aat mühendisli�i e�itimi veren çok say�daki program, e�itim-
ö�retimin çok önemli bile�enleri olan ö�renci, e�itmen, teknik olanaklar, e�itim 
ortam� gibi konular aç�s�ndan büyük kalite farkl�l�klar� göstermektedir. Aralar�nda 
her bak�mdan büyük ayr�l�klar olan bu e�itim kurumlar�n�n verdi�i mezunlar 
yasalar kar��s�nda e�it kabul edilmekte, hiçbir de�erlendirme yap�lmadan mezun 
olduklar� anda imza yetkisine sahip olmaktad�rlar. Dolay�s� ile yetkinlik s�nav� ve 
imza yetkisi konusu ülkemizde çok daha büyük bir önem arz etmektedir. Bu konu 
üniversitelerimiz, meslek odalar�m�z ve meslekta�lar�m�z�n katk�s� ile olu�turulacak 
komisyonlar taraf�ndan dikkatle de�erlendirilmeli ve ülkemiz ko�ullar� da göz 
önünde tutularak bir çözüme ula�t�r�lmal�d�r. Bu konuya aç�kl�k getirmeden in�aat 
mühendisli�i e�itim-ö�retim planlar�nda yap�lacak de�i�iklikler ve reformlar 
gerçek amac�na ula�amayacakt�r.  
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�n�aat mühendisi yeti�tirilmesinde ABD’de izlenen yolu �ematik olarak veren �ekil 
1 yukar�da vurgulanmak istenilen noktalara aç�kl�k getirmektedir, [2].  
 
 
 
 
            Genel �n�aat Mühendisli�i E�itimi 
 
                                                                                          Yetkinlik                             Profesyonel tecrübe 
       Lisans e�itimi                    Deneyim                          s�nav�/ imza                                     ve 
                                                                                                       yetkisi                      Meslek içi e�itimi  
                                                                                                                                        
 
                                                                                  

�ekil 1. Bugünkü profesyonel in�aat mühendisli�inde izlenen yol 
 
 

Görüldü�ü gibi, deneyim lisans e�itimi ile birlikte in�aat mühendisli�i e�itiminin 
bir parças� olarak de�erlendirilmektedir ve yetkinlik s�nav�n� ba�aramayan bir 
in�aat mühendisinin imza yetkisi ile mesle�ini kullanmas� söz konusu de�ildir.  
 
ASCE’nin önderli�inde son 10 y�ld�r yap�lan çal��malar�n sonucu olarak, in�aat 
mühendisli�i e�itimi için �u anda izlenen yolun 21. yüzy�l�n in�aat mühendisi için 
yeterli olmayaca�� konusunda fikir birli�ine var�lm�� ve gelece�in in�aat mühendisi 
için yeni bir yol önerilmi�tir, �ekil 2, [2]. 
 
 
 
             Genel �n�aat Mühendisli�i E�itimi 
 
                                                   Deneyim 
        Lisans e�itimi                     (Yo�un)                              Yetkinlik                         Profesyonel tecrübe   
                                                                                               s�nav�/ �mza                                   ve 
       (geli�tirilmi�)                Yüksek lisans                                       yetkisi                    Meslek içi e�itim      
                                             veya ~ 30 kredilik                    (daha yo�un)                      (özel sertifikalar) 
                                             ilave e�itim     
           
 
                                                                                   

�ekil 2. Gelecekte profesyonel in�aat mühendisli�inde izlenmesi gereken yol 
 
 
Gelece�in in�aat mühendisinin izlemesi gereken yol ile ülkemizde uygulanan 
sistem kar��la�t�r�l�rsa durumun yukar�da ifade edilenden daha da ac�kl� oldu�u 
ortaya ç�kmaktad�r. �ekil 2’den görülebilece�i gibi yetkinlik s�nav�na girebilmek 
imza yetkisi alabilmek için lisans e�itimi yeterli de�ildir. �imdiki duruma göre 
geli�tirilmi� bir lisans e�itiminin üzerine ilave olarak yo�un bir deneyimin ve 
yüksek lisans veya yakla��k 30 kredilik bir ek e�itim ön görülmektedir. Buna 
benzer bir durum Avrupa Birli�i (AB) ülkeleri için de söz konusudur. Aç�k olarak 
ortaya konmam�� olmakla birlikte Bologna süreci sonunda fiili olarak uygulanan 
durum AB ö�rencilerin 5–6 y�ll�k yüksek lisans e�itimi sonunda imza yetkisi 
alabildikleri konusudur. Sonuç olarak mezunlar�m�z gelecekte, uluslararas� 
platformda minimum be� y�l e�itim görmü�, zorlu bir yetkinlik s�nav�ndan geçmi� 
meslekta�lar� ile yar��mak durumunda olacaklard�r. 
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Yukar�da de�inilen yetkin mühendislik ve imza yetkisi sorununun çözümlenmesi ön 
�art� ile üniversitelerimizde uygulanan in�aat mühendisli�i e�itiminin nas�l olmas� 
gerekti�i konusunu ele al�nabilir.  
 
 

NASIL B�R E��T�M-Ö�RET�M? 
 
Mühendisli�in u�ra� alan�, yasal, sosyal, çevresel, estetik, teknik, ekonomik ve 
hatta politik, sorunlar� içerir. Mühendislik, bilgiyi ve bilimi bu karma��k problemi 
çözümleyebilme ve uygulamada kullanabilme sanat�d�r, [3]. �u anda ö�renci 
konumunda olan gençlerimiz bugünden 20–30 y�l sonra sanatlar�n� icra edecekler 
ve yetkili konuma geleceklerdir. Mezunlar�m�z�n bu süreçte hangi problemlerle 
kar�� kar��ya kalacaklar�n� kestirebilmek maalesef eskisi kadar kolay de�ildir. 
Bili�im ve ileti�im teknolojilerindeki h�zl� de�i�im ve geli�im nedeni ile bu durumun 
geçmi�e göre �imdi çok daha önemli oldu�u aç�kt�r. Bu nedenle lisans e�itimi, 
zamanla de�i�me olas�l��� daha fazla olan yöntemler ve yönetmeliklerin de�il 
in�aat mühendisli�ine ait temel bilgi ve temel prensiplerin özümsetildi�i bir süreç 
olmal�d�r. Üniversitelerimiz ö�rencilerine ö�renmeyi, bilgiye ula�may� ve 
kendilerini geli�tirmenin yollar�n� ö�retmelidir. Endüstri üniversite ili�kisi 
artt�r�lmal�, ö�rencilerimize lisans e�itimleri süresinde ciddi staj yapabilecekleri 
ortamlar haz�rlanmal�d�r. Ö�rencilerimiz kendilerini yeni teknolojilere ve yeni 
dünyaya uyum sa�layabilecek �ekilde yeti�tirebilmeli, her konuda neden, niçin 
sorular�n� sorabilmeli ve bu sorular�n�n cevab�n� bulmada �srarc� olmal�d�rlar. Bu 
konunun Türk Milli E�itim sisteminde yeti�mi�, tamamen ezbere dayal� bir orta 
ö�retimden gelen gençlerimiz için çok zor oldu�u aç�kt�r. Ancak bu durumu 
düzeltmek hepimizin görevi olmal�d�r. 
 
 

NASIL B�R DERS PLANI? 
 
Yurdumuzda uygulanan geleneksel �n�aat Mühendisli�i e�itimi, yap�m, hidrolik, 
malzeme, zemin, yap� analizi ve boyutlama, ula��m gibi çok de�i�ik disiplini 
kapsamaktad�r. Yeni malzemelerin ortaya ç�kmas�, yap�sal analiz ve imalat 
tekniklerinin de�i�mesi ve geli�mesi, nano teknoloji, ak�ll� yap�lar, h�zl� ula��m, 
rayl� ula��m alan�ndaki geli�meler, var olan yap�lar�n de�erlendirilmesi, bak�m�, 
tamiri, onar�m�, güçlendirilmesi gere�i, risk analizi gibi birçok yeni konu yukar�da 
verilen geleneksel konulara eklendi�i zaman kapsam�n ne kadar geni�leyece�i 
ortadad�r. Bu konulardaki temel bilgilerin bile dört y�ll�k lisans e�itiminde 
verilebilmesi oldukça zor görülmektedir. Bütün bunlar�n yan�nda, ülkemiz önemli 
bir deprem ku�a��nda yer almaktad�r. Tarihimiz boyunca çe�itli depremler nedeni 
ile maddi ve manevi olarak büyük s�k�nt�lar ya�am�� bir toplumuz. Deprem 
mühendisli�i, in�aat mühendisli�inin ayr�lmaz ve çok önemli bir parças�d�r. Ancak 
dört y�ll�k lisans e�itimi s�ras�nda deprem mühendisli�i ile ilgili olarak sadece giri� 
bilgileri verilebilmektedir.  
 
�u anda var olan ders planlar�n�n yeni dü�üncelere ve yeni konulara aç�k, 
disiplinler aras� çal��malara olanak verecek �ekilde gözden geçirilmesi gereklidir. 
Ancak, görüldü�ü gibi bir yandan ihtisasla�ma gerekirken di�er yandan daha 
geni� dü�ünme gere�i, disiplinler aras� çal��ma zorunlulu�u, sosyal ve ekonomik 
problemleri kolay anlama ve çözümleyebilme yetisi ve yeni alanlara çabuk uyum 
sa�layabilme gere�i ortaya ç�kmaktad�r. Bütün bu düzenlemelerin dört y�la 
s��d�r�labilmesi oldukça zor gözükmektedir. Ders planlar�na yap�lacak 
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de�i�ikliklerin yan�nda ihtisasla�man�n söz konusu oldu�u bir be�inci y�l�n in�aat 
mühendisli�i ders planlar�na eklenmesi önemli bir a�ama olacakt�r. 
Ö�rencilerimiz, be�inci y�lda istedikleri ve/veya ba�ar�l� olduklar� konularda ilave 
dersler alabilirler, disiplinler aras� uygulama projeleri yapabilirler ve mesle�e daha 
donan�ml� ba�layabilirler. Burada verilen öneriye benzer bir uygulama 1995 
y�l�ndan beri Massachusetts Institute of Technology de (MIT) Master of Engineering 
(M.Eng) program� olarak ba�ar�l� bir �ekilde yürütülmektedir, [4].  
 
 

SONUÇ VE ÖNER�LER 
 
Yukar�da üzerinde durulmaya çal���lan noktalar a�a��daki gibi özetlenebilir. 
 
- Acilen yetkin mühendislik yasas� ç�kar�lmal� ve bu yasa hiç ödünsüz 

uygulanmal�d�r. 

- Dört y�ll�k lisans e�itimi profesyonel in�aat mühendisli�i için yeterli de�ildir. 

- Lisans ders planlar� yeni kavramlar �����nda güncellenmelidir. 
 
Gelece�in in�aat mühendisini yeti�tirmek konusunda kapsaml� çal��man�n zaman� 
çoktan gelmi�tir. Hatta geç kal�nd��� bile söylenebilir. Üniversitelerimizin ve meslek 
odalar�m�z�n temsilcileri ve de�erli meslekta�lar�m�zdan kurulacak komisyonlar 
uzun soluklu çal��malar yaparak ülkemiz ko�ullar�na uygun öneriler 
geli�tirmelidirler. Bu çal��malara vakit geçirmeden ba�lanmas� gerekmektedir. 
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GELECE��N MÜHEND�S�: YEN� ��LER - YEN� BECER�LER 
 

A. Erbil Payz�n* 
 
 

G�R�� 
 
Mühendislik e�itim programlar� gelece�in mühendisini yeti�tirmelidirler. Gelece�in 
mühendisinin dünün mühendisine göre çok farkl� becerilere sahip olmas� 
gerekiyor. Bildirinin 2. bölümünde gelece�in mühendisinde giderek önem 
kazanan bu yeni becerilerden söz edilmektedir. Bölüm 3’de mühendislik e�itim 
programlar�n�n ö�rencilerini gelece�e haz�rlamak için onlara kazand�rmalar� 
beklenen nitelikleri içeren MÜDEK ç�kt�lar� verilmektedir. Bölüm 4’de MÜDEK 
taraf�ndan de�erlendirilen mühendislik lisans programlar�n�n MÜDEK ç�kt�lar�n� 
kar��lamada s�kça kar��la�t�klar� sorunlar özetlenmekte ve son olarak, Bölüm 5 de 
bu sorunlar� gidermek için öneriler sunulmaktad�r. 
 
 

GELECE��N MÜHEND�S�NDE ARANAN YEN� BECER�LER 
 
Mühendislik mesle�i geleneksel olarak teknik bilgi ve becerileri öne ç�karan bir 
meslek olarak bilinir. Ancak günümüzde bir mühendisde aranan bilgi ve beceriler 
yaln�z teknik konularla s�n�rl� olmay�p sosyal ve ki�isel beceriler de gerekmekted�r. 
Giderek daha fazla aranan bu tür yeni beceriler aras�nda özellikle a�a��dakileri 
sayabiliriz: 

a) Kendini sürekli yenileyebilmek ve de�i�en ortama uyum sa�layabilmek 

b) Etkin ileti�im kurabilmek 

c) Farkl� disiplinlerden gelen ki�ilerden olu�mu� tak�mlarda çal��abilmek 

d) Mühendislik çözümlerinin topluma ve çevreye olan etkilerini 
de�erlendirebilmek 

Bu y�l Haziran ay�nda Brüksel’de ’2009 Techno TN Forum’ adl� bir tart��ma 
toplant�s� yap�ld� [1]. Avrupa Komisyonu taraf�ndan desteklenen, fen ve 
mühendislik e�itimi alan�ndaki tematik a�lar�n temsilcilerinin kat�l�m�yla yap�lan 
bu toplant�daki tart��malar�n a��rl���, günümüzün ve gelece�in mühendisinde 
aranacak yeni beceriler ve ö�rencilere bu becerileri kazand�rma için mühendislik 
e�itiminde ne gibi de�i�iklikler yap�lmas� konular�nda olmu�tur. Yukar�da 
listelenen dört beceri ‘2009 Tecno TN Forum’ toplant�s�nda da öne ç�kan beceriler 
aras�nda yer alm��t�r. 
Transfer edilebilir beceriler olarak tan�mlayabilece�imiz bu becerileri k�saca �öyle 
aç�klayabiliriz:  
 
a) Kendini sürekli yenileyebilmek ve de�i�en ortama uyum 

sa�layabilmek: Günümüzde bilgi arz�nda ve teknolojik geli�melerde 
gözledi�imiz h�zl� art��,  bir mühendisin kendini sürekli yenilemesi ve bilgi-

A. Erbil Payz�n 
Önceki Ba�kan (2009-2010), MÜDEK MAK  
Göksu Evleri C55/1 , Anadoluhisar� 34815 Beykoz, �stanbul, Türkiye 
E-posrta: erbil@payzin.com 
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beceri da�arc���n� sürekli güncel tutmak için bilinçli bir çaba harcamas�n� 
gerektiriyor.Bugün, bir mühendislik program�ndan mezun olacak bir gencin 
meslek ya�am� boyunca birkaç kez i� yeri de�i�tirmenin yan� s�ra, ihtiyaçlar 
do�rultusunda, birkaç kez uzmanl�k alan�n� de�i�tirmesi bekleniyor.  

Bir taraftan h�zla bayatlayan eski bilgilerin yerine yenilerini koyma, di�er 
taraftan i� ortam�nda s�kça olmas� beklenen de�i�ikliklere uyum sa�layabilme 
ihtiyac�, gelece�in mühendisinin edinmesi gereken beceriler listesinin en 
ba��na “ö�renmeyi ö�renme ve kendini sürekli yenileme” becerisini koyuyor.  

b) Etkin ileti�im kurabilmek: Mühendisler genelde sözlü ve yaz�l� ileti�im 
becerileri zay�f insanlar olarak tan�n�rlar. Di�er taraftan günümüzün i� ortam� 
mühendislerin de�i�ik i� arkada�lar�, i�verenleri, mü�terileri, v.b çevreleri ile 
etkin biçimde ileti�im kurabilmelerini gerektiriyor. Nitekim etkin yaz�l� ve sözlü 
iletili�im becerisi, i�verenlerin bir mühendiste arad�klar� önde gelen 
becerilerden biri haline gelmi� bulunuyor. 

c) Farkl� disiplinlerden gelen ki�ilerden olu�mu� tak�mlarda 
çal��abilmek: Eskiden i�letmelerde uzmanl�k alanlar�na göre ayr�lm�� farkl� 
departmanlar biçiminde örgütlenmek yayg�nd�. Böyle bir örgüt yap�s� içinde 
mühendisler genellikle kendi alanlar�ndaki meslekda�lar� ile beraber çal���rlar, 
farkl� uzmanl�k alanlar� ile ilgili etkile�im de genellikle yönetim kademeleri 
arac�l��� ile gerçekle�irdi. Günümüzde, karma��k problemlerin çözümü farkl� 
disiplinlerden gelen uzmanlar�n ayn� tak�m içinde birlikte çal��malar�n� 
gerektiriyor. Örne�in in�aat mühendislerinin makina,, elektrik ve çevre 
mühendisi gibi farkl� alandan gelen mühendislerin yan� s�ra mimar, sosyolog 
gibi mühendislik d��� alanlar�n uzmanlar� ile beraber ayn� proje tak�m� içinde 
çal��malar� söz konusu oluyor. Giderek yay�nla�an bir uygulama olan çok 
displinli tak�mlarda ba�ar�l� biçimde çal��abilmek için bir mühendisin tak�m 
becerilerinin yan� s�ra farkl� disiplinlerden gelen ki�ilerle etkin biçimde beraber 
çal��abilme becerisine de sahip olmas� gerekiyor.  

d) Mühendislik çözümlerinin topluma ve çevreye olan etkilerini 
de�erlendirebilmek: Mühendislik çözümlerinin her zaman topluma ve 
çevreye etkileri göz önünde tutularak yap�ld���n� söyleyemeyiz. Ancak bu 
alanda duyarl�l�k göstermeden yap�lan mühendislik uygulamalar�n�n uzun 
vadede ne gibi sorunlara neden oldu�unu hergün ya�ayarak görüyoruz. Bir 
taraftan bu alanda getirilen yasal düzenlemeler, di�er taraftan toplumdaki 
artan duyarl�l�k, olu�turulacak mühendislik çözümünün topluma ve çevreye 
olan etkilerinin önceden öngörebilme becerisini mühendiste aranan önemli 
bir özellik haline getiriyor. 

 
 

MÜDEK ÇIKTILARI: MÜHEND�SL�K Ö�RENC�LER�NE KAZANDIRILACAK 
BECER�LER �Ç�N YOL HAR�TASI 

 
MÜDEK (aç�k ad� Mühendislik E�itim Programlar� De�erlendirme ve Akreditasyon 
Derne�i), Türkiye’deki mühendislik e�itim programlar�n�n akreditasyonunu yapan 
bir sivil toplum örgütüdür. Türkiye’de mühendislik lisans programlar�n�n 
akreditasyonu için zorunluluk bulunmamaktad�r. Dolay�s�yla mühendislik lisans 
programlar� MÜDEK’e akreditasyon için gönüllü olarak ba�vururlar.  
 
MÜDEK akreditasyonu için ba�vuran mühendislik lisans programlar�n�n sa�lamas� 
gereken ko�ullar, MÜDEK Lisans Programlar�n� De�erlendirme Ölçütleri’nde 
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(MÜDEK ölçütleri) tan�mlanm��t�r [2]. MÜDEK ölçütlerinde, tüm mühendislik 
alanlar� için, bir mühendislik lisans program�n�n ö�rencilerine kazand�rmas� 
beklenen bilgi, beceri ve yetkinlikleri, Tablo 1 de verilen 11 maddelik MÜDEK 
Ç�kt�lar� olarak tan�mlanm��t�r. Mühendislik e�itim programlar�, MÜDEK’in 11 
maddelik ç�kt�lar listesine kendilerine özgü ek ç�kt�lar tan�mlayabilirler. 
 
Tablo 1 de yer alan ilk 5 ç�kt�, bir mühendislik lisans program�n�n ö�rencilerine 
kazand�rmas� beklenen mesleki ve teknik bilgi ve becerileri tan�mlamaktad�r. 
Tabloda yer alan 6-10 numaral� ç�kt�lar ise bir önceki bölümde sözünü etti�imiz ve 
giderek daha fazla önem kazanan “transfer edilebilir” beceri ve yetkinlikleri 
içermektedir. Tablo 1 de verilen 11 maddelik liste, ö�rencilerini gelece�in h�zla 
de�i�en ihtiyaçlar�na göre yeti�tirmek isteyen mühendislik lisans programlar� için 
bir yol haritas� olu�turmaktad�r. 
 
 

1 

Matematik, fen bilimleri ve kendi dallar� ile ilgili mühendislik konular�nda 
yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamal� bilgileri 
mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme 
becerisi. 

2 
Karma��k mühendislik problemlerini saptama, tan�mlama, formüle etme 
ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini 
seçme ve uygulama becerisi. 

3 

Karma��k bir sistemi, süreci, cihaz� veya ürünü gerçekçi k�s�tlar ve ko�ullar 
alt�nda, belirli gereksinimleri kar��layacak �ekilde tasarlama becerisi; bu 
amaçla modern tasar�m yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi k�s�tlar 
ve ko�ullar tasar�m�n niteli�ine göre, ekonomi, çevre sorunlar�, 
sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sa�l�k, güvenlik, sosyal ve politik 
sorunlar gibi ögeleri içerirler.)  

4 
Mühendislik uygulamalar� için gerekli olan modern teknik ve araçlar� 
geli�tirme, seçme ve kullanma becerisi; bili�im teknolojilerini etkin bir 
�ekilde kullanma becerisi. 

5 
Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney 
yapma, veri toplama, sonuçlar� analiz etme ve yorumlama becerisi. 

6. 
Disiplin içi ve çok disiplinli tak�mlarda etkin biçimde çal��abilme becerisi; 
bireysel çal��ma becerisi. 

7 
Türkçe sözlü ve yaz�l� etkin ileti�im kurma becerisi; en az bir yabanc� dil 
bilgisi. 

8 
Ya�am boyu ö�renmenin gereklili�i bilinci; bilgiye eri�ebilme, bilim ve 
teknolojideki geli�meleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.  

9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci. 

10 
Proje yönetimi ile risk yönetimi ve de�i�iklik yönetimi gibi i� hayat�ndaki 
uygulamalar hakk�nda bilgi; giri�imcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir 
kalk�nma hakk�nda fark�ndal�k. 

11 
Mühendislik uygulamalar�n�n evrensel ve toplumsal boyutlarda sa�l�k, 
çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile ça��n sorunlar� hakk�nda bilgi; 
mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlar� konusunda fark�ndal�k. 

Tablo 1: MÜDEK Ç�kt�lar� [2] 
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MÜDEK ÇIKTILARI �LE �LG�L� SIKÇA RASTLANAN SORUNLAR 
 
MÜDEK, mühendislik programlar�n� de�erlendirme ve akreditasyon çal��malar�na 
2003 y�l�nda ba�lam�� ve Haziran 2009 itibariyle 14 farkl� disiplinde toplam 76 
farkl� mühendislik lisans program�n� de�erlendirmi�tir [3]. Bu 76 program�n önemli 
bir bölümü için de ayr�ca ara de�erlendirmeler yap�lm��t�r. Bu de�erlendirmeler 
kapsam�nda özellikle Tablo 1’de yer alan baz� ç�kt�lar�n sa�lanmas� konusunda 
s�kça sorunlar ya�and��� görülmü�tür.   
 
Bu sorunlarla ilgili baz� görü�leri a�a��da belirtmeden önce bunlar�n yazar�n ki�isel 
görü�leri oldu�unu ve MÜDEK’i hiçbir biçimde ba�lamayaca��n� özellikle belirtmek 
gerekir. Ayr�ca MÜDEK ç�kt�lar�n�n sa�lanmas� konusunda yetersizliklerle 
programlar�n ilk kez de�erlendirilmelerinde kar��la��ld���n� özellikle belirtmek 
gerekir. Bu tür yetersizlikleri olan programlar�n 2 y�l sonra yap�lan ara 
de�erlendirmelerinde, söz konusu yetersizlikleri büyük ölçüde giderdikleri 
görülmektedir.  
 
MÜDEK ölçütlerini 2008 y�l�nda güncellemi�tir ve Tablo 1’de verilen MÜDEK 
ç�kt�lar�n�n baz� ögeleri bu güncelleme s�ras�nda eklenmi�tir. Dolay�s�yla, önceki 
y�llarda yap�lan de�erlendirmeler Tablo 1 de listelenen becerilerin baz�lar�n� 
kapsamam��t�r. 
 
Örne�in Tablo 1’de yer alan 10 numaral� ç�kt� MÜDEK ç�kt�lar� aras�na yeni 
eklendi�i için bu yeni ç�kt� ile ilgili henüz herhangi bir program kapsam�nda 
de�erlendirme yap�lmam��t�r. 
 
MÜDEK taraf�ndan yap�lan de�erlendirmelerde mühendislik lisans program�n�n 
MÜDEK ç�kt�lar� aras�nda yer alan a�a��daki alt� konudaki beceriyi ö�rencilerine 
kazand�rmakta özellikle zorland�klar� görülmektedir:  
- Gerçekçi k�s�tlara göre tasar�m yapma becerisi 

- Deney tasarlama, ve deney sonuçlar�n� analiz etme becerisi 

- Çok disiplinli tak�mlarda çal��abilme becerisi   

- �leti�im becerisi 

- Ya�am boyu ö�renmenin gereklili�i bilinci 

- Mühendislik uygulamalar�n�n evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri 
konusunda fark�ndal�k. 

 
Yukar�da s�ralanan 6 ç�kt� ile ilgili s�kça rastlanan sorunlara a�a��da k�saca 
de�inece�iz: 
 
a) Gerçekçi k�s�tlara göre tasar�m yapma becerisi: De�erlendirilen 

mühendislik programlar�n�n ço�unda karma��k bir sistemi, süreci, cihaz� veya 
ürünü tasarlama becerisinin kazand�r�ld��� görülmekle beraber, ço�u kez 
yap�lan tasar�m s�ras�nda tasar�m�n niteli�ine göre geçerli olabilecek, 
ekonomi, çevre sorunlar�, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sa�l�k, güvenlik, 
sosyal ve politik sorunlar gibi gerçekçi k�s�tlar� göz önüne alma beceri ve 
al��kanl���n�n ö�rencilere kazand�r�lmad��� anla��lmaktad�r. Bu yetersizli�in 
rastland��� programlarda ço�u kez ö�retim üyelerinin1 tasar�m projesi konusu 
seçimi ve de�erlendirmesi s�ras�nda “gerçekçi k�s�tlar” boyutuna yeterince 
önem vermelerini sa�layacak bir sistemin var olmad��� görülmektedir. 
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b) Deney tasarlama, ve deney sonuçlar�n� analiz etme becerisi: 
Programlar�n ço�unda ö�rencilere deney yapma ve veri toplama becerileri 
yeterli düzeyde kazand�r�ld��� görülmektir. Ancak ö�rencilerin, deney 
tasarlama ve deneylerin sonuçlar�n� analiz etme konusunda yetersiz kald�klar� 
görülmektedir.  

c) Çok Disiplinli Tak�mlarda Çal��abilme Becerisi: Ço�u program�n 
ö�rencilerine ayn� disiplinde ki�ilerden olu�mu� tak�mlarda çal��ma becerisini 
yeterli düzeyde kazand�rmalar�na kar��n, farkl� disiplinlerden gelen ki�ilerden 
olu�an çok disiplinli tak�mlarda çal��ma becerisi kazand�rma konusunda 
yetersiz kald�klar� görülmektedir.   

d) �leti�im Becerisi: Günümüzde i�verenlerin çal��anlar�nda arad��� önemli 
özelliklerin ba��nda etkin ileti�im becerisi gelmektedir. Di�er taraftan, orta 
ö�retim boyunca çoktan seçmeli test çözerek gelen ö�rencilere sözlü ve yaz�l� 
ileti�im becerisi kazand�rman�n kolay olmad��� aç�kt�r. Ö�rencilerine sözlü ve 
yaz�l� ileti�im becerilerini kazand�rma konusundaki yetersizlikler, 
de�erlendirilen programlar aras�nda s�kça kar��la��lmaktad�r. Yabanc� dil 
bilgisi MÜDEK ç�kt�lar�na 2008 y�l�nda eklenen yeni bir bile�en oldu�u için bu 
bile�enle ilgili henüz bir de�erlendirme yapma olana�� olamam��t�r. 

e) Ya�am Boyu Ö�renmenin Gereklili�i Bilinci: De�erlendirilen 
programlar�n bir bölümünde ya�am boyu ö�renmenin gereklili�i bilinci ve 
kendini sürekli yenileme becerisini kazand�racak uygulamalara yeterince yer 
vermedi�i, bu konudaki becerinin kazand�r�lmas� için özel bir çaba 
harcanmad��� görülmektedir. Bu konudaki yetersizli�e özellikle a��r� yüklü 
e�itim plan�na sahip programlarda s�kça raslanmaktad�r. 

f) Mühendislik uygulamalar�n�n evrensel ve toplumsal boyutlardaki 
etkileri konusunda fark�ndal�k : Mühendislik uygulamalar�n�n evrensel ve 
toplumsal boyutlar�ndaki etkileri konusunda fark�ndal�k yaratacak bile�enlere 
ve uygulamalara e�itim plan�nda yeterince yer verilmemesi ve bu konularda 
istenen fark�ndal���n ö�rencilere kazand�r�labildi�ine dair kan�t sunulamamas� 
de�erlendirilen programlar aras�nda s�kça rastlanan bir sorun olarak 
görülmektedir. 

 
 

ÖNER�LER: ARANAN BECER�LER� Ö�RENC�LERE KAZANDIRMAK �Ç�N 
YAPILMASI GEREKENLER 

 
MÜDEK ç�kt�lar�n�n kar��lanmas� konusunda ortaya ç�kan sorunlar�n önemli bir 
nedeni, mühendislik e�itim programlar�m�z� geneleneksel olarak derslerde 
okutulacak konular, yani “girdiler” bak�� aç�s�yla düzenlenmi� olmas�ndan 
kaynaklanmaktad�r. MÜDEK ç�kt�lar� sa�lanmas� için ise program�n “ö�renim 
ç�kt�lar�” bak�� aç�s�yla planlanmas�n� ve bu ö�renim ç�kt�lar�n�n ölçümü ve 
de�erlendirmesi için uygun  sistemlerinin olu�turulmas�n� gerektirmektedir.  
 
Tablo 1’de belirtilen MÜDEK ç�kt�lar�n�n ö�rencilere kazand�r�labilmesi için ço�u 
kez e�itim plan�nda (müfredat) ve ö�retim yöntemlerinde köklü de�i�iklik 
yap�lmas� gerekecektir. Genellikle bu ç�kt�lar�n her birinin e�itim plan�n�n birden 
fazla bile�eni ile ili�kilendirilmesi söz konusu olacakt�r. Örne�in ö�rencilere 
”ya�am boyu ö�renmenin gereklili�i bilinci”nin sadece bir ders kapsam�nda 
yap�lacak etkinliklerle kazand�r�labilece�i dü�ünülemez. Dolay�s�yla program 
ç�kt�lar�n�n e�itim plan�n�n hangi bile�enleri kapsam�nda ve hangi yöntemleri 
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kullanarak kazand�r�laca��n�n belirlenmesi, program� yürüten ö�retim elemanlar� 
aras�nda i�birli�i yap�lmas�n� gerektirecektir. Di�er taraftan bir program�n 
ö�rencilerine “çok disiplinli tak�mlarda etkin biçimde çal��abilme becerisi” 
kazand�rmas� için ba�ka programlarla i�birli�i yapmas�n� gerektirecektir.  
 
Ayr�ca her ç�kt�n�n ö�rencilere ne düzeyde kazand�r�ld���n�n sa�l�kl� biçimde 
belirlenebilmesi ve istenen düzeyin sa�lanamamas� halinde de iyile�tirme 
çal��malar� yap�lmas� gerekecektir. Bunun için de her ç�kt� için, o ç�kt�y� destekleyen 
e�itim plan� bile�enleri düzeyinde uygulanabilecek uygun ölçme-de�erlendirme 
yöntemlerinin kullan�lmas� gerekecektir. Bu da program� yürüten ö�retim 
elemanlar� aras�nda farkl� düzeyde bir i�birli�i yap�lmas�n� zorunlu k�lacakt�r. 
 
Tablo 1’de verilen ç�kt�lar� ö�rencilere kazand�rmak ve bunlar�n hangi düzeyde 
kazand�r�ld���n� ölçmek için kullan�labilecek yöntemler konusunda uluslararas� 
literatürde çok say�da yay�n bulunmakd�r. Ayr�ca Türkiye’de de bu konularda 
deneyim sahibi mühendislik e�itimi program� say�s� da her y�l artmaktad�r. Ancak, 
kurumlar�n kendi bünyelerine en uygun yöntemleri bulmak ve bunlar� kendi 
ihtiyaçlar�na göre uyarlay�p geli�tirmek için özel çaba sarfetmeleri de gerekecektir. 
Bu alanda yap�lacak çal��malar�n sürdürülebilir olabilmesi için ö�retim 
elemanlar�n�n özverili çabalar� ba�ta üniversite yönetimleri taraf�ndan olmak üzere 
de�i�ik mekanizmalarla bir biçimde özendirilip desteklenmelidir.   
 
Gelece�in mühendislerini yeti�tiren ö�retim elemanlar�n�n da ö�rencilerine 
kazand�rmalar� gereken beceri ve yetkinlikler konular�nda kendilerinin de yetkin 
hale gelmesi gerekir. Bu amaçla ö�retim elemanlar�na yönelik sürekli ö�renim 
programlar�na ihtiyaç vard�r. Doktoras�n� yeni alm��, kariyerinin ba��nda olan genç 
ö�retim elemanlar� için bu tür beceri ve yetkinlikleri kazand�rmaya yönelik 
programlar giderek yayg�nla�maktad�r. Ancak mevcut k�demli ö�retim üyelerinin 
bu konularda geli�imlerini özendirmek için ayr�ca bir çaba sarfedilmesi gerekir.  
 
Bugün ve gelecekte gerekli olacak becerilerle donat�lm�� mühendislerin 
yeti�tirilebilmesi ülkemizin rekabet gücünün sürdürülebilirli�i aç�s�ndan büyük 
önem ta��maktad�r. Bu görev büyük ölçüde yüksekö�retim kurumlar�m�z�n 
omuzlar�nda olmakla beraber yüksekö�retim kurumlar�m�z�n bu amaçla 
yapacaklar� kalite geli�tirme çal��malar�n�n da devlet taraf�ndan özel fonlarla 
desteklenmesi gerekir. Bu ba�lamda YÖK taraf�ndan devlet üniversitelerine bütçe 
tahsisleri yap�l�rken kalite geli�tirme çal��malar� için de özel bir fon tahsis 
edilebilmelidir. Ayr�ca, Türkiye’deki mühendislik e�itiminin kalitesini yükseltmeye 
yönelik ara�t�rma çal��malar�n� desteklenmek için TÜB�TAK taraf�nda ABD’de NSF 
taraf�ndan yürütülen Innovations in Engineering Education, Curriculum, and 
Infrastructure (IEECI) program�na benzer bir destek program�n�n olu�turulmas� 
dü�ünülebilir.  
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G�R�� 
 

Amerikan �n�aat Mühendisleri Birli�i (ASCE) in�aat mühendisli�ini, matematik ve 
fizik bilimleri bilgisinin çal��ma, deneyim ve pratik yoluyla kazan�ld��� bir uzmanl�k 
alan� olarak tan�mlamaktad�r. �n�aat Mühendisleri uzmanl�klar�n�, insanl���n 
refah�n� geli�tirmek için kullanmaktad�rlar. Do�an�n malzeme ve güçlerinden 
yararlanarak çevreyi yaratmakta, geli�tirmekte ve korumaktad�rlar; toplu ya�am, 
endüstri ve ula��m imkânlar� sa�lamaktad�rlar; insanl���n kullan�m� için yap�lar 
in�a etmektedirler ve bütün bunlar� hüküm verme yöntemleriyle ekonomik bir 
�ekilde gerçekle�tirmektedirler (Official Register, 1961). 
 
�nsanl���n varolu�undan bu yana mühendislik ya�am�n yönünü belirleyen bir unsur 
olmu�tur.  �n�aat Mühendisli�inin baslang�c�, MÖ. 4000 ve 2000 y�llar� aras� eski 
M�s�r ve Mezopotamya’da insanl���n göçebe hayat�n� terketmeye ba�lad���, yani 
bar�naklar�n in�aas�na ihtiyaç duydu�u zamana rastlar.  Bu süre zarf�nda, tekerlek 
ve yelkenlinin büyük ölçüde etkiledi�i ula��m, artan önem kazanm��t�r. M�s�r’daki 
piramitlerin in�aas� (M.Ö. 2700-2500 dolaylar�) büyük strüktürel yap�lar�n ilk 
örne�i olabilir. Di�er tarihi in�aat mühendisli�i yap�lar� eski Yunan Uygarl���’ndaki 
Parthenon (M.Ö. 447-438), Romal� mühendisler taraf�ndan in�a edilen Appian 
Yolu (M.Ö.312), ve Çin Seddi’ni (M.Ö.220) kapsamaktad�r (Oakes et al., 2001).  
Romal�lar, kamu binalar�, su kemerleri, limanlar, köprüler, barajlar ve yollar dahil 
olmak üzere imparatorluklar�n� ba�tan ba�a önemli yap�larla donatm��lard�r. 
 
Modern ça�lara kadar in�aat mühendisli�i ve mimarl�k aras�nda net bir ay�r�m 
yoktu ve mühendis ve mimar terimleri ayn� insan� tan�mlayan, kullan�m� 
co�rafyaya göre farkl�l�k gösteren, s�ks�k birbirinin yerine kullan�lan terimlerdi 
(Burkhardt, 1985). 18. yüzy�lda ”in�aat mühendisli�i”, bu terimi “istihkâm 
mühendisli�i” teriminden ay�rt etmek için kullan�lmaya ba�land� (Encyclopedia 
Britannica, 2009). 
 
21. yüzy�lda görülen küreselle�me, sürdürülebilirlik gereksinimleri, geli�en 
teknolojiler ve artan karma��kl���n do�urdu�u sorunlar, in�aat mühendisli�ini 
belirleme, tan�mlama ve çözme s�n�rlar�n�n d���nda itmi�lerdir.  Bu nedenle, in�aat 
mühendisli�inin uygulama tarz� de�i�melidir. Fakat bu de�i�imde, in�aat 
mühendisli�i, kamu güvenli�i, kamu sa�l��� ve kamu refah�n�n korunmas�n� birincil 
amaç olarak görmeyi sürdürmelidir. 
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ASCE, in�aat mühendislerinin 2025 y�l�nda sürdürülebilir bir dünya yaratmak ve 
küresel ya�am kalitesini yükseltmek için yetkin, i�birlikçi ve etik bir �ekilde hizmet 
vermelerini ve bunu yaparken birçok de�i�ik rol oynamalar�n� öngörmü�tür (The 
Vision for Civil Engineering in 2025, 2007).  ASCE taraf�ndan öngörülen bu roller 
asa��da belirtildi�i gibidir. 

- Toplumun ekonomik ve sosyal lokomotifi, yap� çevresi planlamac�s�, tasar�mc�, 
in�aatç� ve uygulamac�, 

- Do�al çevrenin ve do�al kaynaklar�n koruyucusu, 

- Kamu, özel ve akademik sektörler aras� yenilikçi fikir ve teknolojilerin 
yarat�c�s� ve bütünleyicisi, 

- Do�al afetler, kazalar ve di�er öngörülemeyen tehditlerin neden oldu�u riskli 
durumlar�n yöneticisi, 

- Tart��ma ve kararlarda kamu çevre ve altyap� düzenlemelerini �ekillendiren 
lider. 

 
“Uzmanl�k sahibi mühendis” e�itim, deneyim ve ba�ar� sonucu elde edilen ve 
de�erli bilgi, yetenek ve dü�ünceye sahip olan ki�i demektir.  Bir uzmanl�k 
alan�nda bu özellikleri ta��yan ki�iler, daha ya�an�labilir bir gelecek yaratmak, 
toplumun ihitaçlar�n� uyumla çözümlendirmek ve böylece topluma hizmet etme 
istek ve yetisine sahiptirler.  ASCE taraf�ndan önerilen de�i�iklikler �ekil 1’de 
gösterilmektedir.  Bu de�i�iklikler iyile�tirilmi� bir lisans program�, yüksek lisans 
düzeyinde ek uzmanla�ma veya 30 kredilik üst düzey dersi, daha odakl� bir 
deneyim ve daha kapsaml� bir lisans s�nav�n� içermektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�ekil 1.  �n�aat Mühendisli�i Mesle�inin �zleyece�i Yolda Önerilen De�i�iklikler 

YL/30

Özel sertifikalama 

opsiyonuyla 

Günümüz �n�aat Mühendisli�i Mesleginin �zledi�i Yol 

Yar�n�n �n�aat Mühendisli�i Mesleginin �zleyece�i Yol

Yüksek lisans derecesi / 30 kredi

Deneyim

Düzeltilmi� 

Daha odakl�

Daha kapsaml�

Lisans 
E�itimi Deneyim

          
S�nav / 

Lisanslama 

Profesyonel uygulama ve 
ya�am boyu ö�renme 

         
S�nav / 

Lisanslama 

Profesyonel uygulama ve 
ya�am boyu ö�renme Lisans 

E�itimi 
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Bu bildirinin hedefleri, e�itim ve lisanslama sisteminin gözden geçirilmesinin 
önemini tart��mak, önerilen çözümleri sunmak ve bu geli�melerin uygulanmas�n�n 
önemine i�aret etmek için in�aat mühendisli�i uzmanl�k alan�yla ilgili sorunlar 
hakk�nda bir sa�duyu olu�turmakt�r. Bu makale öncelikle ASCE’nin in�aat 
mühendisli�i uzmanl�k alan�n� modernize etme çabalar�n�n tarihsel zeminini 
sunmaktad�r.  Makale, daha sonra in�aat mühendisli�i bilgi kütü�ünün (�MBK) 
içerik ve gerekliliklerini göz önüne sermektedir. Son olarak, �MBK’n�n ülke çap�nda 
ders prgramlar�na uygulanmas�n� tart��maktad�r. 
 
 

TAR�HSEL ZEM�N 
 
1998’den ba�lamak üzere, ASCE yönetim kurulu in�aat mühendisli�i mesle�ine 
giri� için mühendislerin �MBK’ya sahip olmas� �art�na destek verdi.  Mühendislerin 
lisans sahibi olmalar�n� sa�lamak için, bu ko�ula uygun bir mühendislik e�itimi ve 
uygun bir deneyim gerekmekteydi. �n�aat Mühendisli�i mesle�ine yönelik 
de�i�iklikleri uygulayabilmenin ancak yar�n�n in�aat mühendislerinin e�itim ve 
deneyimlerine ba�l� oldu�unu varsayarak, ASCE’nin Meslek Uygulamas� için 
Akademik Önko�ullar Komitesi (MUAÖK) �MBK’n�n esas oldu�u bir ana plan 
geli�tirdi.  Bu çaba MUAÖK’ün “21. yüzy�lda �n�aat Mühendisleri için �MBK: �n�aat 
Mühendislerinin Gelece�e Haz�rlanmas�” ba�l�kl� raporunun Ocak 2004’te 
tamamlanmas�yla sonuçland� (Civil Engineering Body of Knowledge ..., 2004).  
Rapordaki öneriler günümüz lisans programlar�yla kar��la�t�r�ld���nda, teknik 
derinlik ve profesyonel uygulama kapsam� aç�s�ndan kayda de�er art�� sa�layan 
15 bilgi grubuna at�fta bulunmu�tur.  Bu 15 bilgi grubunun 11’i Mühendislik ve 
Teknoloji Programlar� Akreditasyon Kurulunun (ABET) lisans programlar�ndan 
bekledi�i sonuçlardan direkt olarak etkilenmi�tir (ABET Criteria for Accrediting 
Engineering Programs ..., 2007). Fakat �MBK raporunun ve içindeki önerilerin 
gözden geçirilmesinin bir sonucu olarak, �MBK ile ilgili baz� sorunlar su yüzüne 
ç�kt�.  Bu sorunlar, yeterlik düzeyini tan�mlayan terimlerde (tan�ma, alg�lama ve 
yetenek) kar��la��lan anlam karma�as�ndan kaynaklanmaktayd�. 
 
Bu engelin üstesinden gelmek için, MUAÖK �ubat 2005’te Ba�ar� Düzeyi Ölçümü 
alt komitesini olu�turdu. “�n�aat Mühendisli�i Mesle�ine Giri� için �MBK Ba�ar� 
Düzeyleri” ba�l�kl� alt komite raporu ba�ar� düzeylerini tan�mlamak için Bloom’un 
kulland��� s�n�fland�rmay� önermi�tir (Levels of Achievemnent ..., 2005).  Bloom’un 
s�n�fland�rmas� e�itimciler taraf�ndan büyük ölçüde kabul edilen ve uzun y�llarca 
kullan�lan bir yakla��md�r (Tablo 1). Dahas�, bu s�n�flad�rmada ölçülebilir ve eylem 
odakl� fiillerin kullan�m�, tutarl� bir müfredat�n tasar�m�n� ve belirlenmesini 
kolayla�t�rmaktad�r (Bloom et al., 1956; Krathwohl et al., 1964). 
 
MUAÖK, Ba�ar� Düzeyi Ölçümü alt komitesinin önerileri do�rultusunda ve in�aat 
mühendisli�i toplulu�undan gelen tavsiyelere dayanarak, ikinci �MBK komitesini 
(�MBK2 Komitesi) Ekim 2005’te olu�turdu.  �MBK2 Komitesi çal��malar�n� kapsaml� 
ve �effaf bir tutumla devam ettirdi ve proaktif bir yakla��m benimsedi.  �MBK2’yi 
kapsayan ilk raporunu Kas�m 2007’de tamamlad� (Civil Engineering Body of 
Knowledge ..., 2008).  �MBK2’nin ana özellikleri bu bildirinin geri kalan 
bölümlerinde sunulmu�tur. 
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S�ra 
No. 

Ba�ar� düzeyi Tan�m 

1 
Bilgi 

Özel gerçeklerden genel kuramlara kadar ö�renilen 
materyalleri hat�rlama kabiliyetidir.  Ö�renmenin en dü�ük 
düzeyini temsil eder. 

2 
Kavrama 

Materyalin manas�n� kavrayabilme yetene�idir.  Anlaman�n en 
dü�ük düzeyini temsil eder. 

3 
Uygulama 

Ö�renilen materyalleri yeni durumlarda kullanma yetene�idir.  
Kurallar�n, yöntemlerin, kavramlar�n, ilkelerin, kanunlar�n ve 
kuramlar�n uygulanmas�n� içerir. 

4 
Analiz 

Materyalleri bile�enlerine ay�rma ve içyap�lar�n� anlama 
yetene�idir. 

5 
Sentez 

Yeni bir bütün olu�turmak için birle�tirme, yarat�c� tav�rlar� 
vurgulama ve yeni model ve yap�lar olu�turma yetene�idir. 

6 
 De�erlendirme 

Belirlenen bir hedef konusunda, net tan�mlanm�� ve kesin 
k�staslara dayanarak materyalin de�erine karar verme 
yetene�idir  

Tablo 1.  Bloom’un s�n�fland�rmas� 
 
 

�N�AAT MÜHEND�SL��� B�LG� KÜTÜ�Ü (�MBK) 
 
�MBK “bireyin 21. yüzy�lda in�aat mühendisli�i mesle�ine giri�i için gerekli tutum, 
yetenek ve bilginin derinli�i ve kapsam� �eklinde tan�mlan�r”. 
 
�MBK2 komitesi 2005 y�l�nda i�e �MBK1’in özünü olu�turan 15 bilgi grubunu 
gözden geçirmekle ba�lad�.  Ayn� zamanda mühendisler ulusal akademisinin 
“Mühendis 2020: Yeni Yüzy�lda Mühendisli�in Vizyonlar�” (The Engineer of 2020 ..., 
2004) ve “2020 Mühendislerini E�itmek: Mühendislik E�itimini Yeni Yüzy�la Adapte 
Etmek” (Educating the Engineer of 2020 ..., 2005) ba�l�kl� en son raporlar� da 
inceledi. 21. yüzy�lda in�aat mühendisli�i mesle�ine girmek için gerekli bilgi, 
yetenek ve tutumlar� tan�mlad�klar� için, bilgi gruplar� �MBK’n�n temelini 
olu�turmaktad�r. 
 
�tinal� müzakereleri takiben, esasen 15 tane olan bilgi gruplar� 24 gruba 
geni�letildi ve temel, teknik ve profesyonel olmak üzere üç s�n�fa ayr�ld�.  15 bilgi 
grubundan 24 gruba geni�leme özgüllük ve netli�i artt�rd�.  24 bilgi grubu ve 
bunlar�n k�sa aç�klamalar� Tablo 2’de sunulmaktad�r.  �MBK2 komitesi bu 24 bilgi 
grubunu formüle ederken, yar�n�n mühendislerinden a�a��daki niteliklerin 
beklenildi�ini varsaymaktad�r. 

- Matematik, do�al kaynaklar ve mühendislik bilimi esaslar�nda daha çok 
uzmanla�ma 

- Teknik alanda geni�leme  

- Be�eri ve sosyal bilimlerden daha fazla yararlanma 

- Daha çok profesyonel uygulama/pratik edinme 

- Teknik derinli�i artt�rma, yani uzmanla�ma 
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Bilgi Grubu Profesyonel düzeyde in�aat mühendisli�i mesle�ine girmek için, bir 
birey bu düzeyde ba�ar� gösterebilmelidir 

Temel 

Matematik Matematik problemlerini diferansyel denklemler yoluyla çözmek 
ve bu bilgiyi mühendislik problemlerinin çözümüne uygulamak 

Do�a bilimleri 
Kalkülüs tabanl� fizik, kimya ve do�a bilimleri alan�nda problem 
çözmek ve bu bilgiyi mühendislik problemlerinin çözümüne 
uygulamak. 

Be�eri bilimler Mühendislik mesle�inde be�eri bilimlerin önemini göstermek. 

Sosyal bilimler Sosyal bilimler bilgisinin in�aat mühendisli�i mesle�inde 
kullan�ld���n� göstermek. 

Teknik 

Malzeme bilimleri �n�aat mühendisli�ine ili�kin sorunlarda malzeme bilimleri bilgisini 
kullanmak. 

Mekanik Kat� ve ak��kanlar mekani�i problemlerini analiz etmek ve 
çözmek. 

Deneyler Bir gereksinmeyi kar��lamak için bir deney belirlemek, deneyi 
gerçekle�tirmek, analiz etmek, ve sonuçlar� yorumlamak. 

Problem tan�ma / alg�lama ve 
çözümleme 

Sorunlu mühendislik problemlerini formüle etmek, uygun tekni�i 
ve arac� seçerek çözmek. 

Tasar�m 
Karma��k bir sistem, bile�en, veya sürecin tasar�m�n� 
de�erlendirmek, ve tasar�m�n geleneksel standartlar ve kullan�c� 
gereksinmelerine uygunlu�unu belirlemek. 

Sürdürülebilirlik Rutin veya acil, tüm mühendislik i�lerini sürdürülebilir performans 
sa�lamak için analiz etmek. 

Ça�da� konular ve tarihsel 
yakla��mlar 

Tarihsel ve ça�da� konular�n mühendislik problemlerinin 
tan�mlanmas�na, formüle edilmesine, ve çözümüne etkisini analiz 
etmek, ve mühendislik çözümlerinin ekonomi, çevre, politik 
düzen, ve topluma etkisini analiz etmek. 

Risk ve belirsizlik 
�yi tan�mlanm�� bir tasar�mda yük ve kapasite seçimindeki 
belirsizliklerin etkilerini analiz etmek, ve olas� hatalar� ihtimal 
yüzdeleriyle tan�mlamak. 

Proje yönetimi Proje planlar�na eklenmek üzere belgeler olu�turmak. 
�n�aat mühendisli�i alan�n�n 
kapsam� 

�yi tan�mlanm�� mühendislik problemlerini in�aat mühendisli�ine 
uygun en az dört teknik alanda analiz etmek ve çözmek. 

Teknik uzmanla�ma 
Karma��k bir sistem veya sürecin tasar�m�n� de�erlendirmek, 
geleneksel bir alanda veya yeni bir uzmanl�k alan�nda geli�tirilen 
yeni bilgilerin veya teknolojilerin  geçerlili�ini de�erlendirmek. 

Profesyonel 

�leti�im 
Teknik veya teknik olmayan ilgililerce anla��lmas�n� sa�lamak için bir 
projeyi sözlü, yaz�l�, görsel, ve grafik olarak planlamak, 
olu�turmak, ve entegre etmek. 

Kamu üzenlemeleri Kamu düzenlemeleri süreç tekniklerini in�aat mühendisli�i ile ilgili 
kamu düzenlemeleri problemlerine uygulamak. 

�� ve kamu yönetimi �� ve kamu yönetimi kavram ve süreçlerini uygulamak. 

Küreselle�me Küresel ba�lamda i�lev göstermek için mühendislik i�leri ve 
hizmetlerini analiz etmek. 

Liderlik Bir grubun çabalar�n� örgütlemek ve yönlendirmek. 

Tak�m çal��mas� Birden çok akademik disiplin gerektiren tak�m çal��mas�nda etkili 
olmak. 

Tutum Profesyonel tav�r sergilemek. 

Ya�am boyu ö�renme �n�aat mühendisli�i mesle�ini uygulamak için gerekli uzmanl���n 
sa�lanmas�n� planlamak ve gerçekle�tirmek. 

Profesyonel ve etik sorumluluk Bir mühendislik problemine profesyonel ve etik standartlara 
dayanarak çözüm getirmek. 

Tablo 2.  �n�aat mühendisli�i mesle�ine giri�te önemli olan bilgi,  
yetenek ve tutumlar 
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Bir bireyin in�aat mühendili�i mesle�ine girebilmesi (L + YL/30 & D) modeli 
arac�l���yla gerçekle�ebilir (Tablo 3).  Bu modele göre, bireyin: 

- �n�aat mühendisli�inde lisans derecesi almas� (L); 

- Yüksek lisans derecesi (YL), veya yakla��k 30 kredilik lisansüstü dersi, üst 
düzey lisans dersi veya üniversite d��� kurumlar taraf�ndan sunulan e�de�er 
kalitede dersler almas� (/30); 

- Çe�itli mühendislik alanlar�nda yeterli olabilmek için uygun deneyim 
kazanmas� (D) gerekmektedir. 

 
 

Ba�ar� düzeyi 

1 2 3 4 5 6 

Bilgi Grubu 
Bi

lg
i 

K
av

ra
m

a 

U
yg

ul
am

a 

A
na

liz
 

Se
nt

ez
 

D
e�

er
le

nd
ir

m
e 

Temel       
Matematik L L L    
Do�a bilimleri L L L    
Be�eri bilimler L L L    
Sosyal bilimler L L L    
Teknik       
Malzeme bilimi L L L    
Mekanik L L L L   
Deneyler L L L L YL/30  
Problem tan�ma / kavrama ve çözme L L L YL/30   
Tasar�m L L L L L D 
Sürdürülebilirlik L L L D   
Ça�da� konular ve tarihsel perspektifler L L L D   
Risk ve belirsizlik L L L D   
Proje yönetimi L L L D   
�n�aat mühendisli�i alan�n�n kapsam� L L L L   
Teknik uzmanl�k L YL/30 YL/30 YL/30 YL/30 D 
Profesyonel       
�leti�im L L L L D  
Kamu düzenlemeleri L L D    
�� ve kamu yönetimi L L D    
Küreselle�me L L L D   
Liderlik L L L D   
Tak�m çal��mas� L L L D   
Tutum B B D    
Ya�am boyu ö�renme L L L D D  
Profesyonel ve etik sorumluluk L L L L D D 

Tablo 3.  (L+YL/30 & D) modeli 

Key: L: �MBK’un lisans derecesiyle tamamlanan k�sm� 
YL/30: �MBK’un yüksek lisans derecesi veya dengi bir dereceyle 
tamamlanan k�sm� 
D: �MBK’un lisans derecesi öncesi deneyimle tamamlanan k�sm�  

Tablo 3 ‘te lisans derecesi, yüksek lisans derecesi veya yakla��k 30 kredi ve 
deneyimin �MBK’u elde etmekteki rolleri gösterilmektedir. Bu tabloda, Ba�ar� 
Düzeyi Ölçümü alt komitesinin önerdi�i gibi, bilgi gruplar�ndaki ba�ar� düzeyi 
Bloom’un s�n�fland�rmas� kullan�larak ölçülmü�tür. 
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UYGULAMA 
 

�MBK düzgün bir �ekilde formüle edilirse, in�aat mühendisli�i mesle�inin tüm 
uzmanl�k alanlar�na hitap eder.  �MBK de�i�ik uzmanl�k alanlar�nda farkl�l�klar 
gösterse de, tüm in�aat mühendisleri �MBK’y� ortak baz kaynak olarak görebilirler.  
�MBK’n�n in�aat mühendislerine yararlar� çoktur. Çe�itli alanlarda uzmanla�an 
in�aat mühendisleri �MBK’y� kariyerlerini in�a etmek, sorumluluklar�n� yerine 
getirmek ve f�rsatlar� de�erlendirmek için kullanabilirler. �MBK’n�n bilgi sa�lad��� 
ki�i, kurum ve konular a�a��da belirtildi�i gibidir. 
 
- �n�aat mühendisli�i ö�renci adaylar�na, ailelerine, ö�retmenlerine ve 

dan��manlar�na in�aat mühendisli�inin önemini ve sa�lad��� geni� f�rsatlar� 
gösterir. 

- �n�aat mühendisli�i ö�retim üyelerine müfredat tasar�m�nda, ders yaratma ve 
geli�tirmede ve ö�rencilerin e�itim ve rehberli�inde yard�mc� olur. 

- �n�aat mühendisli�i ara�t�rmac�lar�na, in�aat mühendisli�inin gelece�i ve 
gelecekle ilgili teknik gereksinmeler konusunda fikir verir ve ara�t�rma 
yapmak isteyen ö�rencilerin sahip olmalar� gereken bilgi, yetenek ve tutumu 
tan�mlar. 

- �n�aat mühendisli�i ö�rencilerine ve stajyerlerine, i� deneyiminin ve akademik 
çal��malar�n amac�, süreç de�erlendirmesi ve planlamas� konusunda bir kal�p 
sa�lar. 

- ABET liderlerine, uygun akreditasyon k�staslar� geli�tirme konusunda bir zemin 
sa�lar. 

- ��verenleri, in�aat mühendisli�i mezunlar�ndan beklenen temel bilgi, yetenek 
ve tutum konusunda bilgilendirir. 

- Aktif mühendislere, stajyerlerin e�itimi konusunda önerilerde bulunur, 
stajyerlerin mesle�e girmek için harcad�klar� çabalara yard�mc� olur. 

- �n�aat mühendisli�i lisanslama kurumlar�na, in�aat mühendislerinin 
sorumluluklar�n� kamu güvenli�i, kamu sa�l��� ve kamu refah�n� koruyacak 
biçimde sürdürecekleri güvencesini verir. 

- Çe�itli uzmanl�k alanlar�nda lisanslama amaçlayan kurumlara, gerekli uzmanl�k 
düzeyini �MBK’y� kullanarak tan�mlamalar�n� te�vik eder. 

 
ABET taraf�ndan bildirildi�i gibi, ö�retim üyeleri e�itim program�n�n temelidir 
(ABET Criteria for Accrediting Engineering Programs ..., 2007).  Ö�retim üyeleri, 
gelecekteki in�aat mühendislerinin gördü�ü ve tan�d��� ilk meslek temsilcileri 
aras�ndalard�r.  Ö�retim üyeleri, gelece�in in�aat mühendislerine ilk profesyonel 
örnek olarak hizmet vermektedirler.  Bundan dolay�, in�aat mühendislerinin 
gelece�i, gerçek anlamda,  in�aat mühendisli�i ö�retim üyelerine ba�l�d�r.  �n�aat 
mühendislerinin uzman ve lider olarak kamunun sayg�s�n� kazanmas� ve 
sürdürmesi, gelecekteki mühendislerin mesle�e çok iyi haz�rlanmas�n� 
gerektirmektedir. 
 
Kimler ö�retim üyesi olmal�d�r? �MBK’y� gerçekle�tirme konusunda onlar� ne gibi 
özellikler ba�ar�l� k�labilir? Nas�l profesyonel bir tutum sergileyebilirler ve nas�l iyi 
örnek olabilirler? Mühendislik problemlerini tan�mak, tan�mlamak ve çözmek için 
kavramlar� yarat�c� �ekilde uygulayabilen mezunlar� nas�l yeti�tirirler?  Ö�rencileri 
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motive etmek için ne gibi özellikler ta��malar� beklenmektedir?  Ve akademik 
birimler, özel misyonlar� ile beraber kendi profesyonel geli�imlerini de sürdürürken 
tüm bunlar� nas�l yapabilirler?   
 
�MBK2 komitesi �MBK1 komitesi taraf�ndan öne sürülen tam zamanl� veya yar� 
zamanl� in�aat mühendisli�i ö�retim üyelerinin dört özelli�ini do�rulad�lar.  Buna 
göre, tam zamanl� ve yar� zamanl� ö�retim üyeleri, bilim adam� niteli�inde, etkili 
ö�retme yetene�ine vak�f, uygulama deneyimine sahip, ve profesyonel bir tutum 
sergileyen ki�iler olmal�d�rlar. 
 
- Bilim adam�/ara�t�rmac�: �MBK’y� ö�retenler bilim adam� ve ara�t�rmac� 

olmal�d�rlar.  Ö�retim verdikleri konularda yüksek düzeyde uzmanl�k elde 
etmeli ve bunu sürdürmelidirler.  Bilim adam� olmak ya�am boyu ö�renmeye 
devam etmelerini ve sürekli yeni bilgiler edinmelerini gerektirmektedir.  Bilim 
adam� olmak, e�itim aktivitelerini ve profesyonel uygulama alanlar�n� bilimsel 
ara�t�rma faliyetleriyle desteklemeyi de içerir. 

- Etkili ö�retme yetene�i: Ö�retim üyeleri ö�rencileri ö�renme sürecine etkili bir 
�ekilde dahil ettiklerinde ö�rencilerin ö�renmesi ideal düzeyde olmaktad�r.  
Mühendislik ö�retim üyelerinin etkili ö�retmenler olarak geli�imi, uzmanl���n 
gelece�i için kritik bir öneme sahiptir.  Ö�retim üyelerinin üniversite içi ya da 
farkl� profesyonel kurulu�larca sunulan d�� programlar yoluyla pedagojik 
e�itim almalar� beklenmelidir. Amerikan �n�aat Mühendisleri Birli�i (ASCE)’nin 
�n�aat Mühendisleri E�itiminde Mükemmellik (ExCEEd) program� bu kapsamda 
kusursuz bir örnektir (Welch et al., 2001a,b). 

- Uygulama deneyimi: Mühendislik bir uygulama mesle�i oldu�undan e�itim 
sürecinde ba�ar�l� olabilmek için bu deneyimsel bile�enin de ö�retime entegre 
edilmesi gerekmektedir. Ö�retim üyeleri ö�retim verdikleri mühendislik 
konular�nda yeterli düzeyde ilgili uygulama deneyimine sahip olmal�d�rlar.  
Ö�retim üyeleri yeterli deneyime sahip olmad�klar� takdirde ö�rencilerle konu 
hakk�nda tam bir ileti�im sa�lamakta güçlük çekerler. 

- Profesyonel tutum/iyi örnek: Ö�rencilerle temas halinde olan her in�aat 
mühendisi meslek için bir örnek olarak hizmet vermektedir. Ö�retim üyeleri, 
ö�rencilerin kendilerini bu �ekilde izlediklerinin fark�nda olmal�d�rlar. �deal 
in�aat mühendisli�i ö�retim üyesi meslek için pozitif bir örnek olmal�d�r.  
Ö�renciler bu örnekleri iyi anlamal� ve izleyebilmeli ve ba�ar�l� mühendisler 
olma a�amas�nda kendi do�ru yollar�nda yürüyebilmelidirler. 

 
 

SONUÇ 
 

�MBK1 2003 y�l�nda tamamlanmaya yakla�m��ken, MUAÖK in�aat mühendisli�i 
e�itiminin �u anki durumunu belirlemek ve �MBK’n�n beklentilerine ili�kin 
de�i�imin do�as�n� belirlemek için, öncelikle in�aat mühendisli�i ö�retim üyelerini 
içeren bir Ders Program� Komitesi görevlendirildi. “�MBK’y� Destekleyen �n�aat 
Mühendisli�i Ders Program� Geli�imi” ba�l�kl� raporunu Aral�k 2006’da 
tamamlayan Müfredat Komitesi, �u sonuca vard� (Development of Civil Engineering 
Curricula ..., 2007): 
 
- �MBK’n�n uygulanmas� mevcut in�aat mühendisli�i lisans müfredat�nda 

tamamiyle ba�ar�lamam��t�r. 
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- Teknik uzmanla�ma hariç, �MBK’n�n tümü lisans müfredat�na dahil edilebilir. 

- Teknik uzmanla�ma yüksek lisans programlar� sayesinde elde edilebilir. 
 
Ulusal Mühendislik Akademisi 2005’teki raporunda benzer sonuçlara ula�m��t�r.  
Bu raporun önerileri �unlar� içermektedir: ”Lisans derecesi mühendislik öncesi 
veya ‘stajyer mühendis’ derecesi olarak kabul edilmelidir.  Mühendislik 
programlar� hem lisans ve hem de yüksek lisans düzeyinde akredite edilmelidir.  
Böylece yüksek lisans derecesi mühendislik mesle�inin ilk ve asgari derecesi 
olarak tan�nmal�d�r. 
 
Amerikan �n�aat Mühendisleri Birli�i (ASCE) 2007 y�l� sonlar�nda ders 
programlar�yla ilgili yeni bir komite kurmu� ve bu komiteyi �MBK2’nin ö�retim 
sürecini nas�l etkiledi�ini gözden geçirmekle görevlendirmi�tir.  Bu komite ve onun 
alt kurullar� �MBK2’ye dayanarak akreditasyon k�staslar�, deneyim nitelikleri ve 
genel olarak (L + YL/30 & D) ilkeleri geli�tirmektedirler.  Bu cesur u�ra�lar�n 
ba�ar�s� uygulamac�lar, kamu ve özel i�verenler, düzenleyici kurumlar, ö�retim 
üyeleri ve ö�rencileri de içeren tüm kat�l�mc�lar�n katk�lar�na ba�l�d�r. 
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ABD’DE �N�AAT MÜHEND�SL��� E��T�M�  
 

Emin Aktan* 
 
 

E��T�M VE UYGULAMA ALTYAPISI 
 
ABD’de �n�aat Mühendisli�i e�itimi ile ilgili herhangi bir irdeleme için �n�aat 
Mühendisli�i E�itim ve Uygulama’s�n�n bir “altyap�” oldu�unu ve di�er tüm 
altyap�lar gibi birbirine dola�m�� insan-do�a-mühendislik (multi-domain) sistemi 
olarak i�ledi�ini anlamam�z gerekir. E�itimin bir altyap� oldu�u baz� mühendislere 
ve ö�retim üyelerine �a��rt�c� gelebilir, ama 2009 y�l�nda berrak olarak anl�yoruz 
ki, etkili/ba�ar�l� i�lemesi toplum için önemli olan her insan-do�a-
mühendislik sistemini bir altyap� sistemi olarak görebilmek ve irdelemek 
gerekir.  Benzer altyap�lar: Ula��m, Su, Elektrik, Sa�l�k, Finans, G�da, vb… 
 
�n�aat Mühendisli�i denilince ilgili disiplinler ülkeden ülkeye ve üniversiteye göre 
de�i�mektedir. ASCE’YE göre içerilen disiplinler: (1) Mimar-Mühendis 
(Architectural Engineering); (2) K�y�, Liman, Okyanus ve Nehir Mühendisli�i 
(Coasta, Oceans, Ports and Rivers); (3) Yap�m Mühendisli�i (Construction); (4) 
Mekanik (Engineering Mechanics);  (5) Çevre ve Su Kaynaklar� (Environmental and 
Water Resources); (6) Zemin Mühendisli�i (Geo-Institute); (7) Yap� Mühendisli�i 
(Structural Engineering) ve (8) Ula��m Mühendisli�i (Transportation ve 
Development) olarak dü�ünülmektedir (http://www.asce.org/instfound/ ). Bunlara 
ek olarak, mimarl�k, �ehir ve çevre planlamas�, ula��m planlamas�, altyap� 
planlamas� ve i�letmesi, uygulamal� sistem analizi (Operations Research) 
disiplinlerinin de bugün in�aat mühendisli�i ile çok yak�n ili�kileri oldu�u ve in�aat 
mühendislerinin bu disiplinleri yak�ndan izlemeleri gerekti�i yads�namaz bir 
gerçektir. Bunlara ek olarak siyasal bilimler, ekonomi ve i�letme mühendisli�i 
disiplinlerinin de bugünün in�aat mühendisli�i ile yak�ndan ili�kili olduklar�n� 
görmemeye imkân yoktur.  
 
Altyap�lar�n “�nsan” sistemleri (toplum, devlet, kurum, organizasyon ve ki�i) 
altyap�n�n beklendi�i gibi çal��mas� için genellikle di�er sistemlerden çok daha 
önemlidir. Gene de, “do�a” ve “mühendislik” sistemleri de “insan” sistemlerinin 
beklendi�i gibi davranmalar� ve i�lemeleri için son derece gerekli ve önemlidir. Bu 
tür çok-disiplinli “multi-domain” sistemlerin gerek mühendisli�i gerekse 
isletmecili�i “koordinasyonlu çok-disiplinli yakla��m” gerektirmektedir. �lginçtir ki 
in�aat mühendislerinin koordinasyon görevini yapmak için en kuvvetli aday oldu�u 
ABD’de kabul edilmektedir ve bu in�aat mühendisli�inin önemini bir anda 
artt�rm��t�r. ABD’de in�aat mühendisli�i e�itimi ve uygulamas� ile ili�kili en önemli 
“�nsan” sistemleri a�a��da s�ralanmaktad�r.   
 
ABD’de �n�aat Mühendisli�i Derecesi veren Üniversite ve Yüksek Okullar 
(2008’de 207 Program) ve bunlara ili�kin veriler: http://www.asee.org/ 
publications/ profiles/upload/2008ProfileEng.pdf 
 
 

                                            
Emin Aktan 
Drexel University, Philadelphia 
E-posta: aktan@drexel.edu 
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ABD’de �n�aat Mühendisli�i E�itimine etkisi olan kurumlar: 

1. Carnegie Foundation http://www.carnegiefoundation.org/ 

2. ASCE (www.asce.org)  ve  (http://www.asce.org/professional/educ/) 

3. ASEE (http://www.asee.org/)  

4. ABET (http://www.abet.org/) 

5. NAE (http://www.nae.edu/) ve http://www.nae.edu/Programs/CASEE.aspx 

6. NSF (http://www.nsf.gov/) ve (http://www.nsf.gov/div/index.jsp?div=EEC) 

7. TRB (http://144.171.11.107/Main/Public/Home.aspx) 
 
�n�aat Mühendisli�i Uygulamalar�n� Etkileyenler: 

8. ICC Uluslararas� Yap� Yönetmeli�i Konseyi (http://www.iccsafe.org/) 

9. AASHTO (http://www.transportation.org/) 

10. USDOT (http://www.dot.gov/new/index.htm) ve 
(http://www.dot.gov/DOTagencies.htm) ve (http://www.fhwa.dot.gov/ ) 

11. NIST (http://www.nist.gov/index.html) ve (http://www.bfrl.nist.gov/ ) 

12. EPA http://www.epa.gov/ 

13. Eyalet ve daha küçük düzeylerdeki Devlet Birimleri;  örne�in:  
(http://www.pa.gov/portal/server.pt/community/government/3014) ve 
http://www.dot.state.pa.us/ ve 
http://roadsandbridges.montcopa.org/roadsandbridges/site/default.asp 

14. Belediyeler; örne�in: http://www.phila.gov/ ve 
http://www.phila.gov/water/index.html ve 
http://www.phila.gov/streets/index.html  

15. Müteahhitler  – http://enr.construction.com/Default.asp ve 
http://enr.construction.com/toplists/default.asp 

16. Dan��man ve Tasar�mc�lar - 
http://enr.construction.com/toplists/DesignFirms/001-100.asp 
   

 
MÜHEND�SL�K/�N�AAT MÜHEND�SL��� E��T�M�NDE REFORM 

 
Yukar� mühendislik e�itimine katk�s� ve ili�kisi olan kurumlar (�nsan Sistemleri) 
s�ralan�rken, bunlar�n ABD bütününde “yapt�r�msal” de�il de “ö�ütsel”  kurumlar 
oldu�unu vurgulamak gerekmektedir. Türkiye’de oldu�u gibi YÖK veya benzeri bir 
kurum ABD’de yoktur. Üniversite ve yüksekokullardaki in�aat mühendisli�i 
e�itimini �ekilleyen etkenler üniversal, ülke-çap�nda, bölgesel (eyalet veya �ehir-
metropolitan alan capinda) olarak s�n�flan�r. Bunlar içinde NAE ve bir ölçüde de 
NSF tüm mühendisli�i bir bütün olarak gören ve in�aat mühendisli�i disiplininin 
di�er mühendislik disiplinlerinden fark�n� irdeleyecek kadar yak�na gelmemeyi 
tercih eden kurumlar olarak dü�ünmek mümkündür.   
 
 

GENEL ÜN�VERS�TE E��T�M�NDE ETK�N OLAN YAYINLAR/ÇALI�MALAR 
 
Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching Ba�kan� E. Boyer’in 
katk�s� olan uc dev eser:   

1. The Boyer Commission Report: (http://naples.cc.sunysb.edu/Pres/boyer.nsf/ ) 
(1998) 
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2. Boyer: Scholarship Reconsidered -  PRIORITIES OF THE PROFESSORIATE 
(1990) (https://depts.washington.edu/gs630/Spring/Boyer.pdf  

3. Boyer: From Scholarship Reconsidered to Scholarship Assessed (1996)  (See: 
http://edrev.asu.edu/reviews/rev15.htm   for excerpts and review) 

 
 

GENEL MÜHEND�SL�K E��T�M�NDE ETK�N OLAN YAYINLAR/ÇALI�MALAR  
 
1. The Engineer of 2020: Visions of Engineering in the New Century, National 

Academy Press (2004) http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=10999  

2. Educating the Engineer of 2020: Adapting Engineering Education to the New 
Century, National Academy Press (2005)  
http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=11338  

3. The Offshoring of Engineering: facts, Unknowns, and Potential Implications, , 
National Academy Press (2008)  
http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=12067  

4. Developing Metrics for Assessing Engineering Instruction:  What Gets 
Measured is What Gets Improved, National Academy Press (2009) 
http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=12636  

5. Frontiers of Engineering: Reports on Leading-Edge Engineering from the 2008 
Symposium, National Academy Press 
http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=12523  

6. National Academy of Engineering:  Center for the Advancement of 
Scholarship on Engineering Education  (CASE) 
http://www.nae.edu/Programs/CASEE/Projects12300/EntryPortals/Facultydev
elopment.aspx  

7. Grand Challenges for Engineering 
http://www.nae.edu/Programs/CASEE/Projects12300/EntryPortals/Facultydev
elopment.aspx  
Purdue, Virgina Tech and Cincinnati Üniversitelerinde son y�llarda kurulan 
Department veya School of Engineering Education Programlar�. Bu 
programlar’�n amac� engineering education ile ilgili generic çal��malar 
yaparak “scholarship of education” kavram�n� ilerletmek olarak belirlenmi�tir. 

8. University of British Columbia’da kurulan Carl Wieman Science Education 
Initiative  http://www.3.ubcbeta.com/carlwieman/index.htm ve 
http://www.cwsei.ubc.ca/ Mühendislik E�itimi için de son derece önemli 
bulgular geli�tirmi�tir.  

9.  NSF Engineering Education and Centers taraf�ndan Mühendislik E�itimi ve 
�n�aat Mühendisli�i E�itimi ara�t�rmalar� için destek verilen ara�t�rma projeleri 
a�a��daki web sitesinden ö�renilebilir:  
http://www.nsf.gov/awardsearch/progSearch.do?SearchType=progSearch&pa
ge=2&QueryText=&ProgOrganization=EEC&ProgOfficer=&ProgEleCode=&B
ooleanElement=false&ProgRefCode=&BooleanRef=false&ProgProgram=&Pro
gFoaCode=&RestrictActive=on&Search=Search#results  
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�N�AAT MÜHEND�SL��� E��T�M�NE YÖNEL�K ETK�N ÇALI�MALAR  
 
1. �n�aat Mühendisli�i e�itiminde reform kavram� 1995 y�l�nda Profesor James 

Yao’nun öncülü�ünde önemli bir ak�ma dönü�tü. Prof. Yao’nun çal��malar� 
Lohman web-site’da http://lohman.tamu.edu/ muhafaza edilmektedir. Bu 
site’de ayr�ca ABD’nin in�aat mühendisli�inde etkin di�er kurumlar�n 
site’lerine ba�lant�lar yap�lmaktad�r. 

2. 1995 ASCE Civil Engineering Education Conference (CEEC '95) 
http://www.asce.org/community/educational/ceecrpt.cfm. Bu toplant�’da 
ortaya konulan görü�ler ASCE’nin daha sonraki e�itim çal��malar�n�n temelini 
olu�turdu. 

3. Bordogna, J. (1998) "Tomorrow's Civil Systems Engineer-The Master 
Integrator," ASCE Journal of Professional Issues in Engineering Education and 
Practice, April, pp. 48-50. 

4. A New Millennium Colloquium on the Future of Civil and Environmental 
Engineering  http://web.mit.edu/civenv/www/colloquium.html (March 19 to 
21, 2000). MIT Department of Civil and Environmental Engineering hosted a 
New Millennium Colloquium of Civil and Environmental Engineering. Önemli 
sunular aras�nda:  Dr. G. Wayne Clough, P.E., President, Georgia Institute of 
Technology: "Civil Engineering in the Next Millenium" ; ve Ronald Sack, Rafael 
L. Bras, David E. Daniel, Chris Hendrickson, Karl A. Smith and Herb 
Levitan: "Reinventing Civil Engineering Education"; ve James T.P. Yao and Jose 
M. Roesset: "On Faculty Reward Systems"  özellikle okunmas�nda yarar olan 
son derece önemli bildirilerdir. 

5. ASCE Profesyonel Uygulamac�lar�n E�itimi ile ilgili web-sitesini olu�turdu 
http://www.asce.org/professional/educ/ . Bu sitede 1990’dan bu yana ASCE 
bünyesi içinde e�itim için yap�lan tüm çal��malar�n kay�tlar�n� ve sonuçlar�n� 
bulmak mümkün. Örne�in: Civil Engineering Body of Knowledge for the 21st 
Century (2nd Edition -- 2008) bu siteden al�nabilir.  

6. ASCE Vision 2025 konusunda 2006 y�l�nda bir cal�stay yaparak 2025 y�l�nda 
in�aat mühendislerinin toplumun gereksinimlerine nas�l katk�da bulunaca��n� 
tart��t�. Bu çal��man�n raporunu web sitesinde bulmak mümkün:  
http://content.asce.org/vision2025/index.html 

7. NSF 2007 y�l�nda “Frontier Research Directions in Civil and 
Environmental Engineering” konulu bir Workshop’i destekledi. Oldukça 
önemli görü�leri içeren bu Workshop’ta e�itim için yol gösterici sunular verildi 
http://www.ce.gatech.edu/frontier_research/  

8. ABET http://www.abet.org/forms.shtml ve Abet Criteria for Accrediting 
Engineering Programs http://www.abet.org/Linked%20Documents-
UPDATE/Criteria%20and%20PP/E001%2009-10%20EAC%20Criteria%2012-
01-08.pdf ABET �n�aat Mühendisli�i E�itiminde özelikle etkin bir 
organizasyondur. �n�aat Mühendisli�inde kriter olarak arad��� ko�ullar web 
sitesindedir.  
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MÜHEND�SL�K E��T�M�NDE REFORM GEREKÇELER� 
 
�n�aat Mühendisli�i e�itiminde reform konusu ASCE ve di�er kurumlarca 10 y�ldan 
fazla bir suredir tart���l�rken, reform son derece az e�itim kurumunda ivedilikle ele 
al�n�p uygulanmaya ba�lam��t�r. Bunun birinci nedeni ABET d���nda üniversite 
programlar�n� denetleyen (o da ancak üniversite gönüllü olursa ve masraflar�n� 
öderse) bir kurum olmamas�d�r. ABET ise son derece dü�ük bir standard� 
öngördü�ü için reforma etkisi olmamaktad�r. US News ve World Report gibi resmi 
olmayan s�ralamalar yayg�n olsa da, NAE üniversite programlar�n�n “resmi kalite 
s�ralamalar�” için daha yeni öneriler olu�turmaktad�r. Üniversitelerin e�itim kalite 
ve etkinliklerini tarafs�z, bilimsel ve resmen irdeleyen ve s�ralayan bir kurum veya 
yapt�r�m olmad��� için üniversiteler reform için büyük bir ivedilik içinde de�ildir.   
 
Hemen önemle üzerinde durmak gerekir ki bilgisayar, elektrik, makine, kimya ve 
biomedical mühendisli�i gibi ABD’nin bugünkü ekonomisinde önemi olan 
endüstrilere insangücünü yeti�tiren disiplinler, e�itimlerinde reformu çoktan 
ba�latm��lard�r. Bugün elektronik, uzay/uçak, enerji, a��r-makine, cip, robotik, ilaç 
ve kimya endüstrileri üniversitelerin ötesinde ara�t�rma yapt�klar� ve finans gücüne 
sahip olduklar� için kendi endüstrileri ile ilgili üniversite e�itimini etkin olarak 
�ekillendirebilmektedirler. Böylece, bu disiplinlerde e�itim reformu endüstrinin 
liderli�inde ivedilikle geli�ebilmektedir.  
 
Yukar�da s�ralanan genel mühendislik e�itimi için yap�lan çal��malar� sentezlersek 
genel mühendislik e�itiminde reformu gerektiren ko�ullar� söyle s�ralayabiliriz: 
 
1. Ö�REN�C�: Bugünün ve yar�n�n ö�rencileri (mikro-bilgisayarlar�n/Internet’in 

yay�lmas�ndan sonra do�an çocuklar) eskiye göre çok de�i�ik bir genel yap� 
gösteriyorlar. Kariyerlerine hemen ba�lamak ve gerekli becerileri hemen 
kazanmak istedikleri gibi ö�renme yöntemleri de çok de�i�ik. Deneyle ve belli 
bir silsile takip etmeden gereken bilgi ve uygulama yeteneklerini ö�renmek 
istiyorlar. Klasik mühendislik yerine yeni konulara dalmak istiyorlar ve 
mühendislik e�itimi yapsalar da ço�u finans, tip, hukuk gibi alanlarda 
çal��mak istiyorlar. Önümüzdeki y�llarda mühendislik e�itime gelen yetenekli 
ö�rencinin önemli bir k�sm�n�n al���lm�� mühendislik kariyerine girmeyecegi, 
bu e�itimi basamak olarak kullanaca�� bekleniyor.  

 
2. Ö�RET�C�: Ö�retim üyeleri ve ö�retim yöntemleri de ö�rencilere paralel 

olarak h�zla de�i�iyor. Bugün art�k mühendisli�in uygulamal� bilim de�il daha 
çok yarat�c� sanat oldu�u kavram� yerle�iyor. Mühendisin görevi DIZAYN yani 
SOMUT bir ÜRÜN YARATMAK ve toplumun yarat�lan ürünlerle ilgili 
sorunlar�na ÇÖZÜM BULMAK. Öbur taraftan bilim adam�n�n görevi dünyan�n 
nas�l olu�tu�unu anlamak, fakat bir ürün yaratmak de�il. Bu durumda, 
ö�retim üyelerinin sanatlar�nda usta uygulay�c�lar olmalar� gerekiyor. Piyano 
çalmay� bilmeden bunu nas�l ö�retirsin? Ancak in�aat mühendisli�i e�itimi ile 
görevli çok ki�i gerçek in�aat mühendisli�i uygulamas� yapmam��, yapanlarla 
da ili�ki kurmam�� oluyor. 

 
3. Ö�RET�M:  Ö�retim teknolojisi ve biliminde de önemli de�i�meler oluyor. 

Artik pasif ö�renme yerine aktif ve grup çal��mas�yla ö�renme geçerli. Birçok 
konuyu belli bir s�ra ile dershanede de�il, her ö�rencinin alg�lama yetene�ine 
göre ve bilgisayar network’i veya Internet yolu ile sanal-e�itim kullanarak 
ö�renmesi yayg�nla��yor. Konular�n art�k ne olur ne olmaz belki gerekir 
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diye üniversitede ö�retilmesi yerine, mühendislikte bir konuyu 
uygulamada gerekli oldu�u zaman an�nda ö�renmeyi ve kendi-
kendine ö�renmeyi ö�retmek önemli bir gerek olarak kabul ediliyor. 4 
veya 5 y�ll�k ö�renim yerine omur-boyu ö�renim kavram� yerle�iyor. Buna ek 
olarak 21. Yüzy�lda mühendislik e�itiminin 4-y�la s��d�r�lamayaca�� üzerinde 
fikir birli�i olu�mu� durumda. 

 
4. MÜHEND�SL�G�N UYGULAMA GEREKS�N�MLER�:  Dünyada insanlar�n 

önemli bir k�smi �ehirlere göçmü�/göçüyor ve son derece yo�un bir ya�am 
olu�tu. Bu yo�unlu�un getirdi�i altyap� gerekleri ve çal��mamas� durumundaki 
toplumsal riskler eskiye göre çok de�i�ik. 2020’de dünya nüfus’u 8 Milyar, 
geli�en ülkelerde genç nüfus, geli�mi� ülkelerde ise ya�l� nüfus büyük 
ço�unlukta olacak. 2050’de dünya nüfusunun YARISI 18 ya��n�n alt�nda 
olacak ve geli�mekte olan ülkelerde yasayacak. Dünyan�n her bir kösesi 
birbirine bugünkünden çok daha etkin ba�lanacak ve de gitgide her kö�e 
birbirine daha ba��ml� olacak (GLOBALIZASYON). Mühendislerin çözmeleri 
gereken sorunlar gitgide daha karma��k ve çok-disiplinli oluyor. Bunun 
yan�nda teknoloji büyük bir h�zla ilerliyor (Bio-Nano-technolojileri, 
Enformasyon teknolojisi, Büyük ve Komplex Sistemlerin entegrasyonu, vb). 
Mühendisin teknolojiyi yak�ndan izlemesi, anlamas� ve toplum sorunlar�na 
çözüm için etkin kullanmas� becerilerini almas� e�itimde önemli bir gereksinim 
oluyor. 

 
Mühendislik, Hukuk ve Siyasal Bilimler gitgide birbirine kar���yor. 
Mühendislerin politikac�lara ve yöneticilere kararlar�nda rehber olmas�, 
politikac�lar�n ve yöneticilerin de verdikleri kararlar�n mühendislik ve teknolojik 
etkilerini anlamalar� gerekiyor. Mühendislerin dünya kültürlerini tan�ma ve 
anlamalar�, takim olarak çal��malarda de�i�ik ülke mühendislerinin 
birbirleri ile yak�ndan çal��malar� gerekti�i gerçe�i. 
 
Do�a ile Harmoni içinde yasam (Sustainability) = Do�a-Ekonomi-Toplum 
Gereksinmelerinin sonsuza dek dengelenmesi olarak tan�mlanabilir. 
Gelece�in mühendisli�i bu kavram’a ba�l� olacak.  
 
 

�N�AAT MÜHEND�SL���NDE REFORM GEREKÇELER� 
 
Yukar�da genel mühendislik e�itimi sorunu ve in�aat mühendisli�i e�itimi 
sorunlar� üzerinde yap�lan çal��malar� s�ralad�ktan sonra, in�aat mühendisli�i 
e�itiminde çözüm bekleyen ve bu disiplinin di�er disiplinlerden ayr�cal�klar�ndan 
kaynaklanan sorunlar�n tart��mas�na gecece�iz. Yukar�da de�inilen ve genel 
mühendislik e�itimi ile ilgili sorunlar�n in�aat mühendisli�i e�itimi için de 
geçerlili�i ve önemi ac�kt�r.   
 
Toplumun h�zla de�i�en gereksinimlerini dü�ünürsek �n�aat Mühendisli�i’ne düsen 
görevler özellikle zorlu ve h�zla çözüm bekleyen gerekler. �n�aat Mühendisleri 
kritik altyap�lar�n tümü veya birtak�m elemanlar�ndan sorunludur. Örne�in, 
karayolu ve demiryolu ula��m� ve içme suyu altyap�lar�n�n hemen tüm birimleri 
in�aat mühendislerinin sorumlulu�undad�r. Enerji ve kommunikasyon gibi in�aat 
mühendisli�i yap�lar�na (ENERJ� SANTRALLAR�, RAF�NER�LER, ELEKTR�K HATLARINI 
TA�IYAN KULELER, BORU HATLARI, ANTEN D�REKLER�, TÜM B�NALAR) gereksinimi 
olan tüm altyap�lar�n da güvenli ve verimli çal��abilmesi in�aat mühendislerinin 
ba�ar�l� uygulamalar�na ba�l�d�r.  
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Toplum için sorumluluklar� bu kadar kritik olan in�aat mühendisleri, ne yaz�k ki 
e�itim reformunda oldukça geride kalan disiplinlerden biridir. Say� ve kalite olarak 
bak�ld���nda, bugün ABD, Japonya ve Uzak Do�u’da in�aat mühendisi say�s� 
yeterli görülse de Avrupa Birli�i önemli bir in�aat mühendisi eksikli�i içindedir. 
Avrupa’n�n birçok ülkesinde in�aat mühendisli�i lisans e�itimi yazar�n görü�üne 
göre Japonya ve ABD’ye göre ileridir. Buna ra�men, bugün toplumun gerçekten 
gereksinimi olan kalitedeki in�aat mühendisi nerede yeti�iyor dersek, bunun ABD, 
Avrupa ve Japon’yan�n sadece birkaç “elit” üniversitesinde oldu�unu ve mezun 
olanlar�n ~%10’unu geçmeyece�ini kabul etmemiz gerekir. Buna ek olarak bu en 
kaliteli mezunlar�n önemli bir k�sm� in�aat mühendisli�inde uygulama yerine 
ba�ka alanlara kaymaya (hukuk, finans, sigorta, defans, vb) e�ilim 
göstermektedir.  
 
�n�aat Mühendisli�inin di�er mühendisliklerden baz� ayr�cal�klar�, ve bu nedenle 
e�itim reformu gereksinimleri a�a��da s�ralanm��t�r: 
 
1. �n�aat Mühendisli�inin ürünleri i.e. yap� sistemleri, tüm di�er mühendislik 

disiplinlerinin ürünlerine göre temelde ayr�cal�klar göstermektedir. Her bir 
yap�, ne kadar prefabrik elemanlarla yap�lsa bile, jeoloji, zemin ve lokal 
topografya ve co�rafya özellikleri nedeni ile tekdir (unique). Ayn� zamanda 
in�a edilen, birbirine biti�ik ikiz köprüler bile ya�amlar� boyunca çok de�i�ik 
davran��lar ve performans gösterebilmektedir. �n�aat Mühendisli�i ürünlerinin 
tüm di�er disiplinlerde oldu�u gibi “fabrikasyon yakla��m�” ile tasar�mlanmas� 
ve prototiplerinin yap�larak performans kontrolü için denenmesi olanaks�zd�r.   

2. �n�aat Mühendisli�inin ürünlerinin gerçek mekanik özellikleri bilinmez, 
bilinemez. Tüm mühendislik disiplinleri içinde olu�turdu�u ürünün 
gerçek özelliklerini bilmeyen bir tek mühendis in�aat mühendisidir. Aksi 
gibi, birçok in�aat mühendisi bu gerçe�in fark�nda bile de�ildir. �n�aat 
Mühendisli�i ürünleri birbirini görmeyen ve bilmeyen birçok insan�n ve birimin 
katk�lar� ile olu�ur – özellikle yap�mc�n�n – ve ürünler normal bir insan�n 
yasam süresinin çok üzerinde bir ya�am süresi boyunca özellikleri gitgide 
de�i�erek i�lev yapar.  

3. Yukar�daki gerçeklerin �����nda önemli bir sorun in�aat mühendisli�i e�itimi ve 
uygulamalar�nda 1950’den buyana h�zla artan ba�lant�s�zl�k ve kopukluktur 
(fragmentation). �n�aat Mühendisli�i urunu olan yap�lar�n finans, ön taslak, 
planlama, çevre ve ekonomik fizibilite analizi, detayl� taslak önerileri ve taslak 
secimi, dizayn ve detayland�rma, ihale, yap�m için dizayn, yap�m, isletme, 
bak�m, onar�m ve bunlarla ilgili finans konular� birbirinden kopuk, ço�unlukla 
birbirinden habersiz gruplar ve birimlerce yap�l�r. Yap�lar�n sorumlular� ve 
sahipleri ve yap� kullanma �ekilleri, 30-100 y�ll�k kullanma süresi boyunca 
birçok kez de�i�ebilir. Dolay�s� ile yap�lar�n performans� ile ilgili sorumluluk 
alacak birini bulmak yap�n�n teslim al�nmas�ndan sonra olas� de�ildir. 
Örne�in 1940’ta aç�ld�ktan 4 ay sonra rüzgâr etkisi ile göçen Tacoma 
Narrows köprüsünün dizayn�ndan sorumlu olan Leon Moisseif köprü 
y�k�ld�ktan sonra suçlu bulunmam��t�r. Manhattan’da 2001’de uçak çarpmas� 
ve yang�n sonunda göçerek y�k�lan ve binlerce ki�inin ölümüne yol açan ve 
1973’de isletmeye giren iki gökdelenin yap�mlar�ndan 30 y�l sonra ne mimar, 
ne mühendis, ne yap�mc� ne de isleticilerinde bir sorumluluk bulunmam��t�r. 
Buna kars�n bugün otomobiller 10 y�l, bilgisayar’ler bile 3-y�l garanti ile 
gelmektedir. �n�aat Mühendisli�i, üretti�i yap�lar�n performans� için 
sorumluluk almayan nadir mesleklerden biridir.  
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4. �n�aat Mühendisli�inde özellikle malzeme ve yap�m tekniklerinde son 10 y�ld�r 
gittikçe h�zlanan bir de�i�im görüyoruz. Bu de�i�im eskiden beri güvendi�imiz 
ve 1950’lerden buyana olu�an deneyim ve birikimi yetersiz k�lmaktad�r.  
Yap�lar�n gerçek özelliklerini bilmedi�imiz – genellikle bilemeyece�imiz için – 
in�aat mühendisli�inin geçmi�inde ba�ar�l� yap�lar�n gözlenmesi ve bunlardan 
örnek al�narak yap�mc�l�k s�n�rlar�n�n dikkatli ve kontrollü bir �ekilde d��ar�ya 
itilmesi toplumun korunmas� için gereklidir. Hem yap�m endüstrisinin h�zla 
yeni ve daha ucuz yap� malzemeleri ve yap�m yöntemleri aramas�, hem de 
yap� i�leticilerinin i�lettikleri yap�n�n gerçek özelliklerini ve performans 
risklerini bilmemeleri yüzünden in�aat mühendisli�i ürünleri di�er 
mühendislik disiplinlerinin ürünlerinden (otomobil, uçak, gemi, bilgisayar, cep 
telefonu, vb) çok geride kalmaktad�r.    

5. �n�aat Mühendisli�inin birçok ürünleri (köprüler, yollar, barajlar, limanlar, vb) 
genellikle politikan�n etkisi alt�nda kalmaktad�r. Toplumun sahibi bu ürünlerin 
finans�, planlamas�, yap�m� ve i�letmesi politik dü�üncelerden ve politikac�lar�n 
isteklerinden son derece etkilendi�i için in�aat mühendislerinin görevleri de 
zorla�maktad�r. 1999’lardan beri ABD’de altyap�lar�n mühendisli�i ve 
isletmecili�inden politikan�n etkisini ay�rma çabalar�na kar��n, in�aat 
mühendisli�i uygulamalar� ile politika’n�n ba�lant�lar� bazen son derece aç�k, 
bazen e gizli olarak gitgide artmaktad�r. Di�er mühendislik disiplinlerinde 
toplum alaca�� ürünler aras�nda seçm yapabilse de in�aat mühendisli�i 
ürünlerinde bu mümkün de�ildir. 

6. �n�aat Mühendisli�i yap�lar�n�n tasar�m, yap�m, i�letme, bak� ve onar�m�nda 
etkin olan “epistemik” bilinmeyenlerin nedenlerini anlamadan in�aat ve di�er 
mühendislik disiplinleri aras�ndaki ayr�cal�klar� anlamak mümkün 
olmayacakt�r: 

a) Ölçek:  Yap�lar�n gerek geometri gerekse zaman boyutlar� di�er 
mühendislik disiplinlerinin ürünlerine göre çok daha büyük ölçektedir. 

b) Benzersiz:  Her yap�, zemin, site ve yap�m ko�ullar� (örne�in, beton 
dökülürken havan�n nemi ve s�cakl���) nedeniyle benzersizdir. 

c) De�i�ken:  Yap�lar�n davran��� gerek geometrik gerekse malzeme 
yönünden dogrusak de�ildir. Buna ek olarak, yap�lar�n davran��� cevre 
ko�ullar� ile son derece etkilenmektedir, dolay�s� ile zaman boyunca 
de�i�mektedir.  

d) Kendince dengelenen iç kuvvetler:  Yap�m s�ras�nda ve yap�lar�n öz 
a��rl�klar� nedeni ile önemli iç kuvvetler kilitlenir. Bu kuvvetler do�a ko�ullar� 
nedeni ile devaml� de�i�irler. Yap�lar�n güvenli�i bu bilinmeyen iç kuvvetlerin 
da��l�m� ile yak�ndan ilgilidir ve bu kuvvetlerin bilinmesi imkâns�zd�r. 

e) Sinir ve süreklilik ko�ullar�: Yap�lar�n sinir ko�ullar� zemin ile yap� 
temelleri aras�ndaki etkile�imlere ba�l� olup cevre ko�ullar� ve zamana ba�l� 
olarak önemli de�i�meler gösterir. Yap�lar�n de�i�ik sistemleri (duvar-çerçeve, 
birbirine dik çerçeveler, dö�emeler ve duvarlar, dö�emeler ve carceveler gibi) 
aras�ndaki etkile�imler süreklilik ko�ullar�n� etkiler ve de�i�kendir. Nihayet, 
yap�lar�n de�i�ik bölümleri aras�na konulan ve bölümlerin birbirine göreceli 
olarak hareket edebilmesini sa�lamak için konulan sistemlerin (deck joints, 
movement systems, flexible bearings, v.b.) uzun zaman içinde davran��lar�n� 
kestirmek mümkün de�ildir.    
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Yap�lar�n modellenebilmesi ve davran��lar�n�n anla��labilmesi için yukar�daki 
bilinmeyenlere ek olarak her yap�n�n özelliklerine gö ilave bilinmeyenler 
beklenmelidir. Bu konudaki bilgi eksikligimizi ancak gerçek yap�lar üzerinde 
tan�mlama (system-identification of actual constructed systems) yaparak 
giderebiliriz. Cevre ve su kaynaklar� yap�lar� ile k�y� ve liman yap�lar�n�n 
davran��lar�, gerek zemin, gerek yap� ve gerekse akarsu hidrolik etkenleri ve 
etkile�imleri alt�nda daha da karma��kt�r. Bu ko�ullar alt�nda, in�aat mühendisli�i 
ve özellikle yap� mühendisli�i e�itimlerini dikkatle irdelemek, in�aat 
mühendisli�inin yaln�zca bir bilim de�il, bilimden de öte bir sanat oldu�unu aç�kça 
anlamak gereklidir.  
 
 

ÖNER�LER 
 
1. �n�aat Mühendisli�i e�itiminde reform, gerek genel mühendislik e�itimini, 

gerekse özel olarak in�aat mühendisli�i e�itimini etkileyen global ve yerel 
faktörleri gözönüne alarak planlamak gereklidir. Mühendislik yaln�z 
uygulamal� bilim de�il ayn�zamanda bir sanatt�r ve bu özellikle in�aat 
mühendisli�i için geçerlidir. 

2. �n�aat Mühendisli�inde reformun di�er mühendislik disiplinleri gibi 
uygulamac�lardan kaynaklanmas�n� beklemek gerçekçi de�ildir. Gerek 
yap�mc�lar, gerekse tasar�mc�lar ve devlette çal��an in�aat mühendisleri 
reformun içinde yer almal�d�r, ancak, reformun bas�n� deneyimli e�iticiler 
çekmelidir. 1930’larda ö�retim üyelerinin önemli bir bölümü ama ile 
yak�ndan ilgili olurken, bugün birçok ö�retim üyesinin ofislerinin d��ar�ya 
ç�kmama ve gerçek uygulamaya ilgi göstermedi�i de bir gerçektir. Dolay�s� ile 
e�itim ve uygulamay� birlikte götürmü� ve uygulama gerçeklerini yak�ndan 
izlemi� ö�retim üyelerinin reforma katk�s� son derece önemli olacakt�r. 

3. Reform için bilgisayar, fiziksel modellerin denendi�i laboratuar ve de gerçek 
yap�lar�n gözlenmeleri bir araya getirilmeli ve birbirleri ile entegre edilmelidir. 
Art�k tahtaya yazarak ders verip in�aat mühendisli�i e�itimi yapmak geçerli 
de�ildir. Ö�renciye gerçek yap�lar�n yap�m�n� gözleterek, gerçek yap�lar�n 
mekanik özelliklerini, performanslar�n� ve davran��lar�n� olçüm ile göstererek, 
bunlar� modellemek ve epistemik bilinmeyenleri hesaba almak yetene�ini 
vermek gereklidir. Bunlar�, ö�rencilerin ö�renme yakla��mlar�ndaki geli�meleri 
göze alarak ve pedagoji biliminden yararlanarak ba�armak önemli olacakt�r. 

4. �n�aat Mühendisli�i e�itimini 4 y�la s��d�rmak olas� de�ildir. �n�aat Mühendisi 
olmak isteyen her ö�renci de usta ve sanatkâr mühendis olmak yetene�ine 
sahip olmayacak, bu e�itimi alabilece�i bir kurumda okuyamayacakt�r. Gerek 
üniversitelerde, gerek i�veren ve mühendislik odalar�nda, de�i�ik düzey ve 
yetenekte mühendis olunabilece�i, bunlar�n farkl� sorumluluklar alacaklar� ve 
de�i�ik yeteneklerde olacaklar� benimsenmelidir.  

5. �n�aat Mühendislerinin en yetenekli olanlar� altyap� mühendisli�i ve altyap� 
isletmesi alanlar�na kayabilmelidir. Bu mühendislerin yeti�mesinde ilk 
yap�lacak devrim, disiplinlerin aras�ndaki kopuklu�u yok etmek ve mühendisin 
insan-do�a-mühendislik sistemlerinden olu�an altyap�lar�n davran���n� ve 
performans�n� anlamas�n� sa�lamakt�r. Bu mühendislerden bekledi�imiz, 
altyap� sorunlar�n� anlamak, tan�mlamak ve çözümlemek için çok-disiplinli 
ekip çal��malar�na liderlik etmek ve bunlar� yönlendirmektir.  
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6. Ülkedeki her bölgenin, her mühendislik e�itimi veren program�n ve bu 
programa gelen ö�rencilerin ayn� olmas�na olanak yoktur. Ak�lc� yakla��m, 
ülkedeki programlara de�i�ik konularda uzmanla�ma olana�� ve de�i�ik tip ve 
yeteneklerde mühendis yeti�tirmek olana�� verilmesidir.  

7. A�a��da 21. Yüzy�l in�aat mühendisleri için önerilen kavramsal bir program ve 
bu program�n gerçekle�tirmesi beklenen entegrasyonu gösteren iki �ekil 
görülecektir. 
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ÜN�VERS�TELERDE  “ÇA�IN RUHU”:  
B�L���M TEKNOLOJ�LER�N�N E��T�ME KATKISI 

 
Türkay Baran,  Serap Kahraman* 

 
 

ÖZET 
 

Yirmibirinci yüzy�lda bilginin hem sahip olunmas�, yönetilmesi, yönlendirilmesi; 
hem de yenilenerek üretilmesi gerekli bir kavram olarak yeniden tan�mland��� 
görülmektedir. Yeni biny�l bilgi toplumu olarak tan�mlanmakta, 
ülkelerin/toplumlar�n büyüklü�ü ve gücü bu temel ölçütle tan�mlanmaktad�r. 
Yarat�c�l�k, inovasyon gibi kavramlar�n s�kl�kla tart���ld���, bilginin öneminin 
giderek artt��� bu dönemde, bir yandan bilgiyi üreten, yöneten, dönü�türen, di�er 
yandan gelece�i olu�turacak gençleri e�iten kurumlar olarak üniversiteler bütün 
bu tart��malar�n tam merkezinde yer almaktad�r. 
  
Üniversiteler bu tart��malar� sürdürürken, ülkenin ve gençlerin artan ve de�i�en 
taleplerine, yeni teknolojilere uyum sa�lamak zorundad�r. Bu kapsamda,  internet 
a�lar� arac�l���yla uzaktan e�itim modelleri gibi ça��n ruhuna uygun modeller de s�kça 
tart���lmaktad�r. Bu tart��malara paralel olarak, özellikle kaynak k�s�tl�l��� vurgusuyla 
üniversite ve ticarile�me kavramlar� da s�kça birlikte an�lmaktad�r. Sunulan çal��mada, 
üniversite kavram� ça��n ruhu çerçevesinde tart���lmaktad�r. 
 
Anahtar sözcükler: E�itim, ticarile�me, uzaktan e�itim 
 
 

G�R�� 
 

Bilgi toplumu olarak tan�mlanan yüzy�l�m�zda, güç = bilgi + teknoloji + ileti�im 
denklemi, bilginin önemini daha da artt�rmaktad�r. Bilgi; hem sahip olunmas�, 
hem de yönetilmesi ve yönlendirilmesi gerekli bir kavram haline gelmi�tir. Bu 
aç�dan bak�ld���nda e�itim, toplumun yönlendirilmesinde ba�ar�ya ula�mak için 
kullan�labilecek en etkili araçt�r. 
 
Dünyadaki hemen her devletin e�itim politikalar�n�n yönü, egemen gücün yönünü 
de gösterir. Gerek dünyadaki durumun de�erlendirilmesi, gerekse izlenen e�itim 
politikalar�yla tam anlam�yla demokratikle�ebilen ülkelerde, egemenlik büyük 
ölçüde halk�n oldu�undan bu yön özgürlü�e do�rudur. Dolay�s�yla, bu tür 
ülkelerde e�itimin amac� bireyin de�erini ortaya ç�karmakt�r (Pirsig 1995). 
 
Bilgi teknolojilerinde (IT), Yetmi�lerin ikinci yar�s�ndan ba�layan h�zl� geli�im 
sürecinde “veri”ye ula��m giderek h�zlan�p kolayla��rken, “bilgi”ye ula��m ayn� 
h�zla karma��kla�m��t�r. Özellikle ekonomik anlamdaki sermaye hareketlerine 
ba�l� olarak ortaya ç�kan küreselle�me sonucunda, sahip olunmas� hedeflenen 
bilgi sadece mesleki bilgileri içermekle yetinmeyip, dünyadaki de�i�im ve 
geli�melerden haberdar olmay� da gerektirmektedir. Yüksek ö�renim de bu bilgi 
ve becerileri kazand�rmak zorundad�r.  

                                                 
Türkay Baran,  Serap Kahraman 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, �n�aat Mühendisli�i Bölümü, Buca-�zmir 
e-posta: turkay.baran@deu.edu.tr , serap.kahraman@deu.edu.tr  
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Yüksek ö�retime olan talebin artmas� sonucunda, 1950’de 6 milyon olan ö�renci 
say�s� UNESCO’nun 2004 verilerine göre 132 milyona ula�m��t�r. Bu say�n�n 21. 
yüzy�l�n ilk çeyreginde 250 milyonu geçece�i tahmin edilmektedir. Birle�mi� 
Milletlere üye 184 ülkede, 17.000’den fazla yüksek ö�retim kurumunun yan� s�ra, 
“yüksek ö�retim hizmet sa�lay�c�lar�” olarak tan�mlanan çok say�da kurum da e�itim 
sürecine dâhil olmaktad�r.  Bu kurumlar, uzaktan ö�retim yapan üniversiteler-
kurumlardan, �irket üniversitelerine, sertifika programlar�na, müzelere, medya ve 
yay�n kurulu�lar�na uzanan yap�sal çe�itlilik içinde faaliyet göstermektedir (Gürüz 
2008). Bir k�sm� kâr amaçl� olan bu kurum ve kurulu�lar�n ortak özellikleri, bilgi 
teknolojilerine dayal� e�itim tekniklerini kullan�yor olmalar�d�r. 
 
 

E��T�M S�STEM�NDEK� SORUNLAR 
 
Türk milli e�itim sisteminin sorunlar� üç ba�l�k halinde incelenmektedir: i) kaynak 
yetersizli�i; ii) idari yap�lanma; iii) yap�sal sorunlar. Türkiye’de tüm seviyelerdeki e�itim 
için kamunun ay�rd��� kaynaklar OECD ortalamas�n�n alt�da birine ula�maktad�r 
(Gürüz 2008).  Kaynak k�s�tl�l��� aç�s�ndan, zaten k�t olan kaynaklar�n olabildi�ince 
etkin, verimli kullan�lmas� gereklili�i aç�kt�r. �dari yap�, merkeziyetçi, bürokratik 
niteli�ini korumaktad�r. E�itim sistemindeki yap� ise, ezberci, bilgiyi kavramaktan uzak, 
k�saca skolastik olarak tan�mlanabilir. 
 
Skolastik ö�retimde ö�retmen ara�t�rmac� de�il aktar�c�d�r. Kullan�lan belli kitaplar 
vard�r, ö�retmen sadece bu kitaplar�n sözcüsüdür. Bu bak�mdan ö�retmenin 
ki�ili�i önem ta��maz, kolayl�kla ba�kas� onun yerine geçebilir. Ö�retilen malzeme 
belli kal�plarla dondurulmu�tur. Amaç, bu kal�plar� özümseyip ö�retmektir. 
Skolastik ö�retim; ö�rencinin, ö�retmenin otoritesine kay�ts�z �arts�z boyun 
e�mesine dayan�r (�p�iro�lu 1997a, b). Kitab�n yazd���, ö�retmenin söyledi�inin 
tek ve biricik gerçek oldu�u anlay���yla yeti�en ö�renciye tart��ma olana�� 
verilmemektedir. Böylece, e�itimin biçimi ö�renciyi ezbercili�e, yarg�lar� 
irdelemeden kabule, dü�ünmeden eyleme geçmeye yöneltmektedir. 
 
Genel e�itim konusundaki bu sorunlar do�al olarak üniversite ortam�na da 
ta��n�rken, ö�renci say�lar�ndaki h�zl� art��, çok say�da yeni üniversitenin aç�lmas� vb. 
birçok yeni sorun da üniversiteleri e�itim kalitesi konusunda aray��lara yöneltmi�tir. 
 
Üniversiteye ili�kin sorunlar�n çok farkl� platformlarda tart���ld��� izlenmektedir. 
Özellikle Yüksek Ö�retim konusunda kapsaml� raporlar da haz�rlanmakta (IPM 2006), 
Türkiye Yüksekö�retim Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi (TYUYÇ) olu�turma çal��malar� 
sürmektedir (TYUYÇ 2009). Mühendislik e�itiminde akreditasyon sürecinde çal��an 
MÜDEK 2007 y�l�nda YÖK taraf�ndan da tan�nm��t�r (MUDEK 2008). 
 
Ülkemizde üniversite kavram� çevresindeki tart��malar daha çok biçime yönelik 
oldu�undan, genel yakla��m�n küreselle�me, AB v.b. e�ilimler do�rultusunda (ya da 
kar��s�nda) hareket etmek oldu�u söylenebilir. Küreselle�menin getirdi�i birçok 
sorundan biri olan uluslararas� rekabet kar��s�nda üniversiteler mezunlar�n�n 
uluslararas� arenada kabul görmesini hedef olarak tan�mlamak zorunda kalmaktad�r. 
Sonuç olarak, ABET ölçütleri, e�de�erlik (akreditasyon) kavramlar�n�n sonras�nda 
MÜDEK (Mühendislik E�itim Programlar�n� De�erlendirme ve Akreditasyon Derne�i), 
Bologna Süreci ve nihayet EUR-ACE (Avrupa Mühendislik E�itimi Akreditasyon 
Program�) kavramlar� mühendislik e�itimi alan�na girmi�tir.  
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ÜN�VERS�TELERDE T�CAR�LE�ME 
 
Özellikle seksenli y�llarda ba�layan süreçte üniversiteler “piyasa ortam�ndan” 
etkilenmi�lerdir. Küreselle�me, internet v.b. bilgi a�lar�n�n yayg�nla�mas�, tek 
kutupluluk gibi çok say�da olgunun da katk�s�yla, artan biçimde ticari etkinlikler 
içinde yer almak zorunlulu�u hissetmektedir. Yirminci yüzy�l ba�lar�nda Amerikan 
üniversitelerince yayg�n kabul görmü� olan anlay�� “Üniversiteler, etik ve 
entelektüel oldu�u kadar, ticari bir i�letmedir; i�letmecilik yöntemleri ile 
yönetilmezse çöker” biçiminde özetlenebilir. 
 
Tek kutupluluk, küreselle�me, internet, ingilizcenin dünya dili haline gelmesi v.b. 
çok say�da bile�enin de etkisiyle “Amerikan ya�am tarz�”n�n dünyan�n birçok 
ülkesinde oldu�u gibi ülkemizde de yayg�n olarak benimsendi�i bilinmektedir. 
Üniversitelerimizde halen devam eden ulusal ve uluslararas� akreditasyon, 
inovasyon tart��malar� gibi çok say�da sürecin Türkçe kar��l��� dahi olmayan 
kelimelerle yürütüldü�ü; üniversiter modelin yap�lanma, ba�ar�, ölçme - 
de�erlendirme gibi çok say�da bile�eninin de ABD üniversiteleriyle benzer/paralel 
oldu�u dü�ünülürse, ABD üniversiteleri için sürdürülen tart��malar�n 
üniversitelerimiz için de geçerli oldu�u görülecektir.  
 
ABD’de seksenlerde gerçekle�en yasal düzenlemelerle (Bayh-Dole yasas�) 
üniversitelerin kamu kaynaklar�n� kullanarak yapt�klar� ara�t�rmalarla �irketlerin 
AR-GE ihtiyaçlar� aras�nda te�vik süreçleri geli�tirilmi�tir. Böylece, ABD 
üniversiteleri son y�llarda, bilimsel ke�ifleri kullanma haklar�n� sanayi kurulu�lar�na 
satmak (patent, hak devri), �irketlere internet tabanl� araçlar� kullanarak yüksek 
ücretlerle ders vermek gibi yeni alanlara yönelmi�tir. “Ticarile�me” olarak 
tan�mlanan bu tutumun pek çok nedeni olmakla birlikte (kamu kaynaklar�n�n 
yetersizli�i, özel giri�imcilik ruhunun bask�n hale gelmesi, akademik de�erler 
konusundaki belirsizlikler, artan rekabet …), teknoloji yo�un, bilgi temelli bir 
ekonominin h�zl� geli�imi en etkin neden olarak görülmektedir (Bok 2007).  
 
 

ÜN�VERS�TE KAVRAMI 
 
Üniversite; bilimsel üstünlü�ün, akademik yetene�in ve yönetim yetkinli�inin a��r 
bast��� bir ortamd�r. Üniversitelerin görevi dünyaya geni� aç�dan bakan, özgür 
dü�ünen ve dü�üncelerini ifade edebilen insan yeti�tirmektir. Amaç üst düzeyde 
ö�retim ve ara�t�rma yapt�rarak, topluma bilimsel dü�ünme yetene�i ve becerisine 
sahip bireyler haz�rlamakt�r (Baran ve Kahraman 2004a ve b, 2008; Kahraman 
v.d. 2006, 2007). Bir ba�ka deyi�le, üniversite; özgür dü�ünceyle do�runun 
arand���, soru sorman�n, tart��ma yapman�n ö�retildi�i, akl�n dogmaya 
üstünlü�ünün kan�tland��� ve topluma bu do�rultuda katk�da bulunacak 
sorumluluk bilincine sahip bireyler yeti�tirmenin hedeflendi�i bir yap�d�r (Gökçe 
1990). Üniversite; yarat�c� dü�ünceye kendi d���ndaki de�erlerin bask�s�ndan 
kurtulup, özgürce yönünü saptayarak ortaya ç�kabildi�i ortam� sa�lar (Gasset 
1998). Üniversite ara�t�rmalarla evrensel bilgiye katk� yapan, lisans/lisansüstü, 
yayg�n e�itim ile bilginin yay�lmas�na çal��an, kamu ç�kar�na hizmet veren 
kurumdur. Ancak, bu hizmeti verebilmek için özgür ortamlara gerek oldu�unu 
tekrar vurgulamakta yarar vard�r.  
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Üniversiteler genel olarak kamu hizmeti veren, bu amaçla kamu kaynaklar�n� 
kullanan (vak�f üniversiteleri dâhil) kurumlar oldu�una göre, bu kapsamda yeni 
sorular�n da tart���lmas� gerekmektedir. �ngiltere örne�inde üniversiteler üzerine 
sürdürülen tart��malar “Kamunun paras� yüksek ö�retime yat�r�lacaksa, daha iyi 
yurtta�lar yaratma beklentisi olmas� gerekir mi? Böyle bir beklenti olacaksa, iyi 
yurtta�l�k neleri kapsar?” (Evans 2007) sorusu çerçevesinde ele al�nmaktad�r. 
Ça��m�zda iyi yurtta��n kendi i�ini gören, e�itimini para kazanmak, istihdam 
yaratmak, ulusal ekonominin canlanmas�na katk�da bulunmak için kullanan, 
aktar�labilen becerilere sahip olmas� beklenmektedir. Hemen hiç kimse, insani ve 
entelektüel aç�dan yetkinle�mi� insanlar yeti�tirilmesinden söz etmemektedir.  
 
Ondokuzuncu yüzy�la kadar hâkim olan anlay��a göre, üniversite evrensel bilginin 
ö�retildi�i yerdir, amac� entelektüeldir. Yirminci yüzy�la gelindi�inde ise, ticari 
dü�üncelerin bask�s� alt�nda, e�itimin pratik, gündelik ya�ama hemen uygulanabilir 
biçimde olmas� gerekti�i dü�üncesiyle e�itim anlay��� yeniden tan�mlanm��t�r. Bu 
anlay��a göre, “e�itim yaln�zca bilgi de�il ayn� zamanda siyasi özneler yaratan… kendi 
hayatlar�, özellikle bilgi üretiminin ve ediniminin ko�ullar� üzerine iktidar sahibi olan 
yurtta�lardan olu�an bir kamusal alan yaratan bir süreç olarak görülmelidir” (Giroux 
1996).  
 
 

B�LG� ÇA�ININ RUHU (THE ZEITGEIST) 
 

Ya�ad���m�z 21. yüzy�l bilgi ça�� olarak tan�mlanmaktad�r. Bilgi (information), 
bilimsel kuramlara siberneti�in popülerle�ti�i 1940’l� y�llarda girmeye ba�lam��t�r. 
Bilgi toplumu kavram�n�n popülerle�mesi, Bell (1976) taraf�ndan yaz�lm�� olan 
‘Kapitalizmin Kültürel Çeli�kileri’ ve ‘Sanayi-Ötesi Toplumun Geli�i’ adl� 
kitaplar�yla gerçekle�tirilmi�tir. Bell’e göre, ekonomik ve toplumsal hayatta 
sürmekte olan de�i�imler; artan say�salla�ma, de�i�en i�gücü yap�s�, bilgisayar�n 
yayg�n kullan�m�n�n getirdi�i otomasyon ve bilimsel teknik de�i�ime hâkimiyetin 
görünür güç artt�r�c� etkisi, bütün geli�melerin merkezine bilgi kuram�n�n 
yerle�tirilmesini kaç�n�lmaz k�lm��t�r.  
 
Bilginin de�erini belirleyen nitelikler do�ruluk, zamanl�l�k, eksiklik, yerindelik, 
ekonomiklik ve uygunluk olarak tan�mlanabilir. Bilgi toplumunda, bilginin temel 
özellikleri; sürekli üretilmesi ve art�� göstermesi; ileti�im a�lar� içinde ta��nabilir, 
payla��l�r olmas� ile i�gücü, sermaye ve do�al kaynaklar� ikame edebilmesi 
�eklinde aç�klanabilir. Bilgi yönetimi ise rekabetçili�i artt�rmak için bilgiyi yaratma, 
bulma, elde etme ve harekete geçirmeye yönelik stratejiler ve süreçler bütünü 
olarak tan�mlanabilir. Bilgi yönetimi için gerekli çok say�da ölçüt 
tan�mlanabilmekledir (Barclay ve Murray 1997). E�itim kurumlar� aç�s�ndan 
vurgulanmas� gerekli maddeler; entellektüel sermayenin korunmas�, bilgi kültürü 
olu�umu, kurumsal zekân�n belirlenmesi/ölçümü ve nihayet de�i�imi izlemek ve 
inovasyon yaratmak olarak öne ç�kmaktad�r. Özellikle, doksanlar�n sonundan 
itibaren, fen bilimlerinde ö�rencilerin e�itimine yönetim (management) uzmanl���, 
inovasyon kavramlar�n�n yerle�tirilmesi te�vik edilmi�tir 
 

Üniversitelerde e�itim müfredatlar� ça��n ruhuna uygun, gerçek dünyan�n (sanayi, 
ticaret, hizmet sektörü) talepleri do�rultusunda yeniden yap�land�r�lm��t�r. 
Aktar�labilir beceriler ö�rencilere i� dünyas�n�n bir parças� olmay� da ö�retmek 
üzerine kurgulanm��t�r. Aktar�labilir (Kilit) beceriler: i) ileti�im becerileri, ii) say�lara 
yatk�nl�k (matematik becerileri), iii) bili�im teknolojilerinden yararlanabilme, iv) 
ö�renmeyi ö�renme, v) ekip çal��mas�na yatk�nl�k, vi) i� dünyas�n� anlama olarak 
tan�mlanmaktad�r (Bridges 2000). 
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Yukar�daki kavramlarla gerek ABET, gerekse MÜDEK akreditasyonu s�ras�nda s�kça 
kar��la��lmaktad�r. Ülkemizde �n�aat Mühendisli�i e�itimini ara�t�ran kapsaml� bir 
raporda (TMMOB - �MO 2008) de�erlendirme sonuçlar� da verilen mezun 
anketinde yukar�daki becerilerin lisans e�itiminde hangi oranda kazand�r�ld��� 
sorgulanmaktad�r. 
 
�ngiltere’de haz�rlanan bir raporda da yer alan (HL 1998) “üstün kalitede üst 
düzey yöneticilerin ileri teknoloji kurumlar�na kat�lmas�”, “bilim ve teknolojide 
uzmanla�m�� ö�rencilerde giri�imcilik becerilerinin geli�tirilmesi” gibi kavramlar 
üniversitenin üretmeyi amaçlad��� mezun tipinin de�i�ti�ini göstermektedir. 
Temelde tüketime, h�rsa ve rekabete, payla��ma de�il bilgiyi saklamaya, 
etkinliklerini kar getiren amaçlara yönlendirmek isteyen, bilgiyi “i�ime yarayacak 
m�?” sorusuyla kar��layan ö�renciler bizlerin de yabanc�s� olmad��� bir görüntüyü 
tariflemektedir. 
 
Günümüzde akademik ara�t�rmalardan topluma fayda sa�layan sonuçlar 
beklenirken, toplumsal yarar ço�unlukla ticari kullan�ma uygun uygulamalar 
olarak tan�mlanmaktad�r. Baz� üniversiteler teknoloji transferi gerçekle�tirmek 
amac�yla, risk sermaye gruplar� taraf�ndan (yat�r�m bankalar� gibi) do�rudan 
finanse edilebilmektedir. Bu finansman sonucu gelir beklentisi içinde hareket eden 
sermayedarlar�n ara�t�rma sonuçlar�na müdahale etmeleri, ç�karlar�na uygun 
de�i�imler istemeleri, yay�mlanmas�n� engellemeleri gibi durumlarla 
kar��la��labilmektedir (HL 1998). 
 
Sürekli geli�en teknoloji, üniversitenin (bölümün, laboratuar�n, v.b.) konumunu 
sürdürmek için mutlaka al�nmas� gereken yeni bilimsel cihazlar� ortaya 
ç�karmaktad�r. Yeni ç�kan kitaplar, dergiler mutlaka al�nmal�, “online” veri 
tabanlar�na abone olunmal�d�r. Kamudan e�itime ayr�lan pay sürekli küçülürken, 
masraflar giderek büyümektedir. Ö�retim elemanlar� Bölüm Ba�kanlar�n�, onlar 
Dekanlar�, Dekanlar ise Rektörleri artan ihtiyaçlar konusunda uyar�rlar. 
�darecilerin itibarlar� ö�retim üyelerinin memnuniyetine dayand���ndan, bu istekler 
kar��lanmaya çal���l�r. Sonuçta, üniversiteler ça��n ruhuna uymak, “ticarile�mek” 
zorunda kal�rlar. Tabii ki ticarile�menin temel hedeflerinden biri bilgi, internet 
merkezli olacakt�r.  
 
Ticarile�me kavram� çok geni� anlamda da kullan�labilmektedir. Ancak bu 
kavram�n üniversite içinde ö�retim, ara�t�rma ve di�er yerle�ke faaliyetlerinden k�r 
elde etme çabas� olarak tan�mlanmas� uygun olacakt�r. Bununla birlikte, tan�m ne 
olursa olsun, kavram�n olumlu anlamda kullan�lmad��� görülmektedir. Ça��n 
ruhuna uygun, nisbeten tart��mas�z gibi görünen yeni alan, internet üzerinden 
e�itim olarak görülmekte, özellikle ABD’de çok say�da üniversite bu alanda öncü 
olmak için çaba göstermektedir. 
 
 

ÜN�VERS�TE E��T�M�NDE B�LG� TEKNOLOJ�LER� 
 
Bilimi tan�mlayan, hakikatin pe�inden gitmesini sa�layan toplumsal norm dizisi 
(Merton, 1973): evrensellik, ç�kar gözetmeme, ku�kuculuk, bir toplulu�a ait olma 
ve payla�ma olarak tan�mlanabilir. Dolay�s�yla, akademik çal��may� tercih 
edenlerin gerçek motivasyonlar�n�n parasal de�erlerin d���nda oldu�u 
bilinmektedir. Bu noktada, akademisyenlerin çal��ma alanlar�na odaklanabilmeleri 
için toplumsal konumlar�na /durumlar�na uygun bir ya�ant�y� sürdürebilmesine 
olanak tan�yacak ölçüde ücret almas� gereklili�ini vurgulamak gereklidir. 
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Uzaktan e�itim alan�nda nitelikli bir internet e�itimi geli�tirmenin maliyeti ders 
ba��na bir milyon dolar olarak tahmin edilmektedir. �nternet dersleri yakla��k yirmi 
ki�ilik bir tak�m (ders tasar�mc�lar�, içerik uzmanlar�, yazarlar, teknisyenler,  
anlat�c�lar, vs.) çal��mas� gerektirmektedir. Bu çal��man�n kendisi bile yo�un bir 
pedogojik yöntem tart��mas� do�urmaktad�r. Uzaktan e�itimde vurgu “nas�l 
ö�retmeli?” yerine “ö�renci nas�l ö�renir?” sorusuna kayd�kça, çok say�da yeni 
firma bili�sel psikologlarla çal��arak bu alana girmektedir (Bok, 2007). Dolay�s�yla, 
uzaktan e�itimde internet üzerindeki bilgilerin hangi format kullan�larak 
depolanaca�� rekabetinin ötesinde yeni alanlar da ortaya ç�kmaktad�r. 
 
Bu alanda yap�lan çal��malar� inceleyen Noble’a (1997-1999) göre, bu süreçte ilk 
at�lan ad�m, internet üzerindeki bütün malzemenin üniversite yönetimine ait 
oldu�unu vurgulamakt�r. �kinci ad�m ise, tüm ö�retim elemanlar�ndan ders 
malzemelerini web ortam�na aktarmalar�n� istemektir. Bu yakla��m�n bilgi ça��n�n 
gerekleriyle ne ölçüde uyumlu olaca�� ise oldukça tart��mal�d�r. 
 
Gerek ABD’de yap�lan ara�t�rmalar sonucunda ortaya koyulan maliyetler, e�itim 
konusundaki bilgi üretimine ili�kin “telif” sorunlar� dü�ünüldü�ünde; gerekse de 
ülkemizde e�itimde bilgi teknolojileri kullan�m� konusuna yakla��mlar dikkate 
al�nd���nda üniversitelerimizin özgün modeller geli�tirmesi gerekti�i sonucuna 
varmak mümkündür. 
 
Mühendislik e�itimi gibi, teknolojiyi kullanan, üreten, yeniden biçimlendiren 
k�sacas� inovasyon yaratan alanlarda bilgi teknolojilerin kullan�lmas�, 
yayg�nla�t�r�lmas� kaç�n�lmazd�r. Ülkemiz için, gerek genç nüfus yo�unlu�u ve 
ö�renci say�s�ndaki art��, gerekse mühendislik e�itiminin pahal� olmas� 
üniversiteler aras�nda bilgi teknolojisi temelli payla��m� gerekli ve zorunlu 
k�lmaktad�r. 
 
 

SONUÇ ve ÖNER�LER 
 
Bilgi toplumu yolunda üniversiteler bilgiyi eyleme dönü�türmeye yönelik bilinçli 
stratejiler üretmek görevini üstlenmek zorundad�r. AR-GE çal��malar�n�n artarak 
sürdürülebilmesi, yeni teknolojilerin ve bilgi üretiminin gerçekle�tirilmesinin 
yan�s�ra, ülkedeki mevcut bilgi ve becerilerin de�erlendirilmesine yönelik bilgi 
yönetimi stratejilerinin geli�tirilmesi de üniversitenin sorumluluk alan�ndad�r.  
 
Yeni biny�lda piyasa ekonomisi, özelle�tirme gibi iktisadi yakla��mlar�n e�itim 
alan�na da yans�mas� kamunun e�itim, ara�t�rma altyap�s�na deste�inin azalmas� 
sonucunu do�urmaktad�r. Oysa bu alanda yap�lacak kesintilerin olumsuz 
etkilerinin çok uzun vadeye yay�laca�� bilinmektedir. Azalan kaynaklar, artan 
teknolojik ihtiyaçlar ikileminden ç�k�� yolu da genellikle kaynak yaratmaya 
çal��makt�r. Bu ise ço�unlukla “üniversitenin ticarile�mesi” olarak ele�tirilmektedir. 
 
Bu süreçte ya�anan en büyük s�k�nt� kaynaklar�n k�s�tl�l���d�r. Dolay�s�yla, 
ticarile�menin tan�m�n�n da do�ru yap�lmas�, i� dünyas�n�n özellikle verimlilik, 
sürdürülebilirlik, kaliteyi artt�rma, elemanlar�n te�vik edilebilmesi alanlar�ndan 
al�nacak derslerin ihmal edilmemesi gerekmektedir. Kaynak k�s�tl�l���n�n sadece 
parasal olarak tan�mlanmad���, en önemli sorunlardan birinin de e�itilmi� 
(nitelikli) insan gücündeki k�s�tl�l�k oldu�u hat�rlanmal�d�r. 
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�nsan kaynaklar�n�n e�itimi sürecinde, gerek ara�t�rmac� akademisyenlerle ö�rencileri 
daha yak�n ve birlikte çal��maya yönelten, gerekse yarat�c� dü�ünme yeteneklerini 
geli�tirmeyi destekleyen e�itim yöntemlerinin uygulanmas�na çal���lmal�d�r. Ülkemizde ilk 
kez Dokuz Eylül üniversitesinde uygulanan Probleme Dayal� Ö�renme (PDÖ) yöntemleri, 
mühendislik alan�nda da uygulama olana�� bulmu�tur (Güzeli� 2006). Gerek ara�t�rmac� 
akademisyenlerle ö�rencileri daha yak�n ve birlikte çal��maya yöneltmesi, gerekse 
yarat�c� dü�ünme yeteneklerini geli�tirmeyi desteklemesi aç�s�ndan PDÖ 
de�erlendirilmesi gereken e�itim yöntemlerinden biridir.  
 
Di�er yandan, ö�retim elemanlar�n�n sorun arama, çözümler üzerinde 
tart��malar�na yönelik ortak çal��ma alanlar�n�n, platformlar�n�n yarat�lmas� 
gerekmektedir. Bunun da ötesinde, üniversiteler, yerel yönetimler, kamu 
kurumlar�, sivil toplum örgütleri ve i� dünyas� i�birlikleriyle geli�tirilecek çok 
disiplinli ara�t�rma, geli�tirme, sorun çözme çal��malar�n�n h�zla planlan�p 
gerçekle�tirilmesi zorunluluk olarak görülmelidir.  
 
Güncel bir tart��ma alan� da, e�itim alan�na ayr�lan k�s�tl� kaynaklar�n özellikle 
yüksek ö�retim alan�ndaki kaynaklar�n ülkelerin ekonomik büyüme 
performanslar�na etkileri konusundad�r. Hanushek  ve  Woessmann (2009) Latin 
Amerika ülkelerinin önemli bir k�sm�nda e�itim alan ki�i say�s�, e�itim süresinin 
uzunlu�u gibi parametrelerle, bu ülkelerin büyüme performanslar�n� 
de�erlendirmi�tir. Okula gitme süresi ya da e�itim alan say�s� gibi say�sal 
ölçütlerin büyüme aç�s�ndan olumlu bir anlam ta��malar� için, bu e�itimin kavrama 
yeteneklerini art�rmas� gerekti�i sonucuna var�lm��t�r.  
 
Bilgi toplumu yolunda üniversiteler bilgiyi eyleme dönü�türmeye yönelik bilinçli 
stratejiler üretmek görevini üstlenmek zorundad�r. AR-GE çal��malar�n�n artarak 
sürdürülebilmesi, yeni teknolojilerin ve bilgi üretiminin gerçekle�tirilmesi yan�s�ra, 
ülkedeki mevcut bilgi ve becerilerin de�erlendirilmesine yönelik bilgi yönetimi 
stratejileri de geli�tirilmelidir.  
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CUMHUR�YET�N �LK YILLARINDA B�R E��T�M MODEL� 
KÖY ENST�TÜLER� 

 
Ömer Gürsel, Ezgi Tekergül, Kani Turan,  

Beray Toraman, Ömer Karagöz, Murat Gülda�1 
 
 
“As�l sava� �imdi ba�l�yor. As�l sava� e�itimde, kültürde, ekonomide ve 
ça�da�la�mada verilecek sava�t�r.” –Mustafa Kemal Atatürk 
 
 

G�R�� 
 

Cumhuriyetin ilk y�llar�nda ülke nüfusunun %80’i, k�rsal nüfusun %90’� okuryazar 
de�ildi. Okuma yazma ça��ndaki genç nüfusun %80’i ise köylerde ya�amaktayd�. 
Oysa ülke genelinde bulunan 40000 köyün 35277’sinde ö�retmen 
bulunmamaktayd�. Çünkü sava��n yaratt��� ekonomik y�k�nt�lar ülkenin e�itime 
yat�r�m yapmas�na engel oluyordu. Halk�n kendi kalk�nmas� için kullanabilece�i 
kendi eme�inden ba�ka hiç bir �eyi yoktu. 
 
E�itim sorununu k�sa sürede çözebilmek için yönetimsel bir karar verilmeliydi. Bu 
karar hem e�itimsel amaçlar� gerçekle�tirmeye, hem de toplumun ekonomik 
ko�ullar�na uygun bir karar olmal�yd�. ��te köy enstitüleri böyle bir karar�n ürünü 
olarak ortaya ç�km��t�r. Köy enstitüleri tamamen köy çocuklar�n�n eme�i ve al�n teri 
olan kurumlard�r.  
 
Köy enstitülerinin kurulmas�ndaki en büyük problem, buralarda görev yapacak 
e�itimcilerin yeti�tirilmesiydi. 1935 y�l�nda Atatürk eski kurmay subaylar�ndan 
Saffet Ar�kan’� Milli E�itim Bakanl���na, ayn� y�l içinde Ar�kan da �smail Hakk� 
Tonguç’u ilkö�retim genel müdürlü�üne atad�. 
 
E�itmen yeti�tirme deneyimi köy enstitüsü sisteminin ilk ad�m�d�r. �lk e�itmen 
kursu 1936 y�l� yaz aylar�nda deneme niteli�inde, Eski�ehir’in Çifteler buca��ndaki 
Mahmudiye köyünde ilkokulda aç�ld�. Orada aç�lmas�n�n nedeni Çifteler haras� 
araçlar�ndan ve tar�m elemanlar�ndan yararlanmakt�. Burada verilen 8 ayl�k kursu 
bitirenlere ö�retmen yerine e�itmen denilecekti. Askerlik görevleri s�ras�nda 
okuma yazma ö�renmi� köy gençleri bu e�itim program�ndan geçirildikten sonra 
köy ilkokullar�nda e�itmen olarak görevlendirilmi�lerdir. Böylece köy gençlerine 
ülkenin e�itim sorunlar�n�n çözümünde yer verilerek ilk ad�m at�lm��t�r. 
 
 

GEL��ME 
 
E�itmen kursu deneyiminden elde edilen fikirlerle haz�rlanan 3803 say�l� kanunun 
tasar�s� Mart 1940’ta meclis alt kuruluna verildi ve 17 Nisan 1940’ta genel 
oturumda kabul edildi. Bu kanun 1940 ile 1943 aras�nda 14 enstitü kurulmas�n� 
gerektiriyordu. Bu kanuna ba�l� olarak kurulan köy enstitüleri ise �unlard�r: 
 

                                                 
Ömer Gürsel, Ezgi Tekergül, Kani Turan, Beray Toraman, Ömer Karagöz, Muray Gülda� 
Genç �MO Eski�ehir �ubesi 
E-posta: ezgitekergul@hotmail.com,  ezgitekergul@gmail.com 
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Köy Enstitüleri E�itiminin amaçlar�na de�inecek olursak: Her �eyden önce köy 
ö�retmeni ve di�er meslekler içerisinde köye gerekli olacak elemanlar� 
yeti�tirebilmek; Yeni ö�retmen tipinin, köyde önder rolü oynayabilmesi için farkl� 
bir e�itim süreci ve farkl� bir ö�retim yöntemini uygulayabilmek; E�itim arac�l���yla 
tar�msal ekonomiyi rasyonelle�tirmek; Yaln�zca ö�renim ça��nda olanlara okuma 
yazma ö�retmeye yönelik de�il, halk� e�itmeye yönelik biçimde bir e�itim sistemi 
kurmak; Köylüyü ekonomik toplumsal ve kültürel ya�amda etkin k�lmak, bilinç 
düzeyini yükseltmeye çal��makt�r. 
 
Köy Enstitülerinin benimsedi�i ilkeler ise: Okuyan, dü�ünen bireyler yeti�tirmek ve 
ele�tirel bir bak�� aç�s� kazand�rmak (ak�lc�, bilimci bir ya�am). Halka yönelme, 
ulusça ça�da�la�ma, uygarla�ma, daima yenili�e gitme iste�i; Vatan ve insan 
sevgisi, sosyal bilinç geli�imi, bar�� içinde karde�çe ya�ama bilinci; Kuru ve ezbere 
dayanan gereksiz bilgilerden uzakla��p, ö�rendi�ini uygulayarak, çevreyi, do�ay�, 
toplumu de�i�tirip geli�tiren i� e�itimi; Demokratik anlay��, ya�ama sevinci, planl� 
ya�ama, özgür dü�ünme ve tart��ma; Kendi kendine yeterli olma, zorluklar� kendi 
gücüyle a�ma, i� içinde yeti�me; Sorunlar�n imece yöntemi veya güç birli�i içinde 
çözümü; Halk�n kültürel de�erlerini benimseme, bu de�erleri ça�da� tasar�m ve 
sanat�n kayna�� haline getirme; Üretici bir e�itim. 
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Tüm bu ve benzeri ilkeler �u üç anlay��ta birle�tirilmi�tir: Y�l boyu e�itim; Herkesi 
ba�ar�l� k�lma; Karma e�itim. 
 
Köy enstitülerinde e�itimi �smail Hakk� Tonguç �u cümlesiyle çok güzel aç�kl�yor: 
“i� içinde; i� vas�tas�yla; i� için e�itim.” 
 
Köy enstitülerini döneminin e�itim kurumlar�ndan farkl� k�lan özelliklerin ba��nda 
bu kurumlarda uygulanm�� olan e�itim-ö�retim modeli gelmektedir.  
 

 
 
Dönemin e�itim sistemiyle kar��la�t�r�ld���nda, enstitülerdeki e�itim 1 y�l k�sa 
olmas�na ra�men daha verimlidir. 
 
Enstitülerin ders programlar�na gelince: Kültür dersleri 5 y�lda toplam 114 hafta, 
tar�m dersi ve çal��malar� 5 y�lda toplam 58 hafta, teknik dersler ve çal��malar� 5 
y�lda toplam 58 hafta, y�ll�k tatil 5 y�lda toplam 30 hafta.  
 
Kültür Dersleri ve Çal��malar�; Türkçe, tarih, co�rafya, yurtta�l�k bilgisi, matematik, 
fizik, kimya, tabiat ve okul sa�l�k bilgisi, zirai i�letme ekonomisi ve kooperatifçilik, 
yabanc� dil, el yaz�s�, resim-i�, beden e�itimi ve ulusal oyunlar, müzik, ev idaresi 
ve çocuk bak�m�, askerlik, ö�retmenlik bilgisidir. 
 
Teknik Dersler ve Çal��malar� ise �unlard�r: Demircilik ve nalbantl�k, dülgerlik ve 
marangozluk, yap�c�l�k, köy ve el sanatlar�, makine ve motor kullanma. 
 
Tar�m Dersleri ve Çal��malar�; Tarla ziraat�, bahçe ziraat�, sanayi bitkileri ziraat� ve 
ziraat sanatlar�, zootekni, kümes hayvanc�l���, ar�c�l�k ve ipek böcekçili�i, bal�kç�l�k 
ve su mahsulleridir. 
 
Her enstitü, tar�m dersi ve çal��malar�n� bölgenin iklimine, co�rafyas�na, vs. 
özelliklerine göre düzenliyordu. Örne�in; Trabzon Be�ikdüzü KE’de a��r ünite 
bal�kç�l�k, Kars C�lâvuz KE’de hayvanc�l�k, �zmir K�z�lçullu KE’de tar�m (pamuk, 
tütün vs) Çifteler köy Enstitüsündeki üretimi örnek alal�m: 
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Çifteler Köy Enstitüsünde 1945-1946 y�llar�ndaki toplam üretim: 

Çifteler Köy Enstitüsünde 1945 Y�l� Verim Dökümü: 

Köy enstitüleri, günümüzdeki amatörlük, ki�isellik, seçicilik, soyut ya�ant�, 
tüketicilik, otokratiklik bar�nd�ran gelenekçi e�itime kar�� profesyonellik, 
bilimsellik, yeti�tiricilik, somut ya�ant�, üreticilik ve demokratiklik gibi ça�da� 
e�itim tipini benimsemi�tir. K�saca ezberci olmayan, yaparak-ya�ayarak ö�renme. 
Bir i�, bir üretim yapman�n somut uygulamas�n�n gerçekle�ti�i, ö�renmede, 
olanaklar ölçüsünde, çok araçl� etkinliklerin yer ald��� bir uygulama. Tüketici 
e�itimden, üretici e�itime geçi�in çarp�c� bir örne�i. 
 
Bu sistem 6 y�l gibi k�sa bir sürede 21 köy enstitüsünde 8675 e�itmen, 1599 sa�l�k 
eleman�, 1398 bayan ö�retmen, 15943 erkek ö�retmen yeti�tirmi�, 600 modern 
yap� ve 7000 köy okulu yaparak inan�lmaz sonuçlara ula�m��t�r. 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. �N�AAT MÜHEND�SL��� E��T�M� SEMPOZYUMU, ANTALYA

125

Çifteler Köy Enstitüsü mezunlar�n�n y�llara göre da��l�m� ise: 
 

 
 
 

SONUÇ 
 

Peki, tarihte belki ilk özgün bulu�umuz olan ve dünyan�n hayranl�k duydu�u Köy 
Enstitüleri neden kapat�ld�? 
   
Baz� e�itimciler, ö�rencinin ön planda oldu�u bu e�itimi de�il de, klasik e�itimi 
savunuyorlard� ve bu e�itim sistemini ele�tiriyorlard�. Bu konu ele�tirilmekle 
kalmad�. Pe�inden “enstitülerin yeterince milliyetçi olmad���na” dair suçlamalar 
geldi. Hatta ayn� gerekçeyle Çifteler Köy Enstitüsüne atanan bir ö�retmenin 
ö�rencilere tavsiye etti�i kitaplar emniyete ihbar edildi. Bunlar e�itsel 
nedenleriydi. 
 
Herkesin çal��mas�n� gerektiren bu sistem, ayak uyduramayanlar�n i�ine 
gelmiyordu. Çal��mak yerine meyve veren a�ac� ta�lamak ye�leniyordu. Ayr�ca köy 
enstitülerinde yeti�enlerin demokratik davran��lar� tart��ma yaratabiliyordu. Bunlar 
yönetsel nedenlerdi. Köy Enstitüsü Mezunu Halil VURAL‘la yapt���m�z röportajdan 
bu duruma örnek verirsek: 
“Hasan Ali Yücel bakan oldu�u s�rada köy enstitüsü mezunlar�na direkt kendisiyle 
mektupla�ma yetkisini tan�m��t�. Yani dilekçenin okul müdüründen Milli E�itim 
Müdürlü�üne oradan da bakanl��a gitmesi aylar geçer; Bu yüzden bizi direkt 
kendisiyle haberle�me zorunda b�rakm��t�. Bir yönetici kaymakam veya vali i�imizi 
görmedi�inde biz direkt Hasan Ali Yücel’e yaz�yorduk o oradan emir verip hemen 
yapt�r�yordu. Bu sebeplerden dolay� yöneticiler de Köy Enstitülerine kar�� ç�kmaya 
ba�lam��t�; geldiler bunlar ba��m�za bela oldular diye.” 
 
Ayr�ca toprak a�alar�, köylüleri kötü ko�ullarda çal��t�r�yorlar, emeklerinin tam 
kar��l���n� vermiyorlard�. Çünkü köylülerin ayd�nlanmas�n� istemiyorlard�. Din 
adamlar�, tarikat liderleri ise köy ya�am�n� kendi ç�karlar� do�rultusunda 
etkiliyordu. Köye gelecek ö�retmen ç�karlar�na engel olabilirdi. Bunlar da 
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toplumsal ve ekonomik nedenlerdi. Bir gazete yazar�n�n dönemin Van milletvekili 
Kinyas KARTAL ile yapt��� bir röportaj� örnek olarak verebiliriz: 

“-Köy enstitüleri komünist yeti�tirdi�i için mi kapat�ld�? 

—Hay�r. Beni babam Moskova Üniversitesi’nde okuttu komünizmin ne oldu�unu 
ben gayet iyi biliyorum. Köy enstitülerinde komünizmi bilen kimse yoktu. 

—Peki, karma e�itimden dolay� m� kapat�ld�? 

—Hay�r. Bu da de�il bütün dünyada okullar karma e�itim k�z erkek beraber okuyor. 

—Peki ya neden? 

—Ben kapatt�rd�m köy enstitülerini. Ben toprak a�as�y�m. 200’e yak�n köyüm var. Bu 
köylerdeki halk bana tapar. Ne i�i varsa bana sorar. Evlenecek, bo�anacak, askere 
gidecek, mahkemesi nesi varsa gelir bana dan���rd�. Ama köy enstitüleri aç�ld�ktan 
sonra 5 köyüme köy enstitüsü mezunu geldi ve bu köylerden art�k kimse bana gelip 
dan��mamaya ba�lad�. Ben dü�ündüm 200 köyümün hepsine köy enstitüsü mezunu 
gelirse benim a�al���m ne olur, s�f�ra dü�er! Böyleyse benim harekete geçmem 
gerekir dedim ve do�udaki bütün a�alara telefon ettim onlar� toplad�m. Bir de 
bat�dan buldum Eski�ehir’den Emin Sazak. Sonra Menderes’le pazarl��a gittik. (Y�l 
1950 seçimlerin olaca�� zaman) Dedik ki köy enstitülerini kapat�rsan �u gördü�ün 
do�udaki tüm toprak a�alar� ve bat�dan Emin Sazak’�n oylar� sana. Kapatmazsan oy 
yok ve Menderes’te 1950’de iktidara gelir gelmez köy enstitülerinin temelini 
sarsmaya ba�lad�. 
 
Tüm bu olaylar�n temelinde, gerçekte siyasal nedenler yat�yordu. �ktidar� 
kaybedece�i kayg�s�na kap�lan CHP, cumhuriyet devrimlerinden bir k�sm�n� gözden 
ç�kard�. Onun yerine din derslerini koyarak, din görevlisi yeti�tirecek imam hatip 
kurslar�n� ve ilahiyat fakültesini yeniden açarak, tutucu oylar� toplamaya çal��t�. 
Feda edileceklerin ba��nda Köy Enstitüleri geliyordu. 
 
1947 y�l�nda Köy Enstitülerinin program ve yönetmelikleri de�i�tirilerek eski ilk 
ö�retmen okulu gelene�ine dönüldü. Hafta sonu ele�tirel toplant�lar�n�n yön 
de�i�tirdi�ini, hatta kald�r�ld���n�, serbest okuma etkinliklerinin de zamanla 
kald�r�ld���n�, ço�unlu�u ö�rencilikleri s�ras�nda �oven milliyetçi eylemlere kar��m�� 
gençlerin enstitülere yönetici ve ö�retmen olarak atand�klar�n�, az�msanmayacak 
say�da ö�rencinin enstitülerden ç�kar�ld���n�, bu kurumlarda dayak ve bask�n�n 
giderek artt���n� görüyoruz. Re�at �emsettin S�RER döneminde ise Köy 
Enstitülerinde sudan gerekçelerle yap�lan soru�turulmalar sonucunda bu 
kurumlara yönelik karalamalar ba�lat�ld�. Buralarda komünistlik e�itimi ve milli 
duygular� köreltici e�itim yap�ld���na dair safsatalar yay�ld�. K�saca tüm 
gericiliklerin ittifak�ndan olu�an muhalefete oy kapt�rmamak hesab�yla verilen 
ödünlerin kurban� Köy Enstitüleridir. 
 
Enstitü ç�k��l�lar, köylüleri “Yurtta�l�k Kimli�i” kazanma yönünde bilinçlendiriyorlar; 
kendileri de sözü dinlenen alternatif ki�i oluyorlard�. Ç�kar çevreleri köy 
emekçilerinin bilinçlenmesini ister miydi, ya da Ö�renciyi, edilgen, uysal yarat�klar 
olarak görmek isteyen klasik e�itimci tipi, ö�rencinin “�nsanla�mas�na” göz 
yumabilir miydi? Kendi sosyal düzeninin yasalar�n� yine kendisinin koymas� 
gerekti�ini savunan “�nsan� Özgürle�tirici” e�itim anlay���na, inanç sömürgenleri 
katlanabilir miydi? Peki, oy avc�s� siyaset bezirgânlar� durabilir miydi? Duramad�lar, 
katlanamad�lar… Bir dönem sona erdi. 
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Köy enstitüleri 6234 say�l� kanunla kapat�lm��t�r. Demokrat Parti iktidara geldikten 
sonra 27 Ocak 1954’te ç�kar�lan kanunla Köy Enstitüleri kapat�larak günümüze ve 
gelece�e ���k saçacak güne�imiz resmen bat�r�ld�. Ancak Köy Enstitüsü mezunlar�, 
1952 y�l�nda e�itim süresi bir y�l uzat�lan ve mezun vermeyen köy enstitülerini o 
tarihte kapanm�� say�yorlar. 
 
On y�ll�k bir zaman dilimi içinde uygulanm�� olmas�na ve silinip gitmesi için büyük 
çaba harcanmas�na kar��n geride derin izler b�rakt�. Kendinden sonraki dönemi de 
etkileyerek, bugünlere kadar gelen ve eskimeyen sa�lam ipuçlar� verdi. Gerici ve 
ç�karc� tepkilere kar�� enstitülerin toplumda hiçbir kurumun yapamayaca�� kadar 
yayg�nla�an etkileri; e�itim, kültür, hukuk, yönetim alanlar�nda kapat�ld�ktan 
sonrada sürmü�tür. Enstitü mezunlar� köyde ya da kentte görevlerini enstitü 
al��kanl��� içinde; toplumdan onlar� tamamen silmeye çal��anlara inat kendi 
çabalar�yla etkinliklerini sürdürmü�ler ve toplumda yeni bir ö�retmen tipinin 
örne�i olmu�lard�r. 
 
Enstitü ç�k��l� ö�retmenler haklar�n� savunmak amac�yla çe�itli dernekler kurmu� ve 
halk� bilinçlendirmek için birçok dergi yay�nlam��lard�r. Bu dergi ve derneklerin 
baz�lar� �unlard�r: Köy Enstitüleri Dergisi, �mece, �vriz, Gayret, Ege bölgesi köy 
ö�retmenleri derne�i, Göller yöresi köy ö�retmenleri derne�i, Marmara bölgesi 
köy ö�retmenleri derne�i, ayr�ca günümüzde faaliyetini hala sürdüren Yeni Ku�ak 
Köy Enstitüleri Derne�i (2001). 
 
Köy Enstitüleri kapat�lmasayd�, f�rsat ve imkân e�itli�i sa�lan�rd�. Ezberleyen 
ö�renci de�il de okuyan, üreten, dü�ünen ö�renciler ba�ar�l� olurdu. Ö�renciler 
okullar�na cep harçl�klar�yla de�il emekleriyle “katk�” yaparlard�. Demokrasi 
sadece kitaplardaki tan�mlarda de�il ya�am�n ta içinde olurdu. Daha nitelikli 
ö�retmenler yeti�irdi. Ö�renciler verilenle yetinmez, ara�t�r�r, bulur ve tart���rlard�. 
Bo� zamanlar�n� müzik dinleyerek de�il enstrüman çalarak; tak�m fanatikli�i ile 
de�il spor yaparak de�erlendirirlerdi. Biz �u an sadece matematik problemlerini 
h�zl� çözen çocuklar yeti�tiriyoruz. Hepsi bu. Ötesi yok… 
 
“Köy Enstitülerinin bütün günah� omuzlar�ma, sevab� ba�kalar�na olsun. O 
kurumlar�n günah� bile bana yeter.” –Hasan Ali Yücel 
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�N�AAT SEKTÖRÜNDE �ST�HDAM VE ARA ELEMANLAR 
 

Halim Sezici, Bar�� Y�lmaz, Tamer Y�lmaz* 
 
 

ÖZET 
 

Bu çal��mada; in�aat sektöründe kimlerle üretim yap�yoruz. Proje ve imalat 
a�amas� dahil bize kimler yard�m edebilir. �antiyede elinde mala veya boru 
anahtar� olan emekçilerin e�itim durumu nedir? Diye sorgulad�k. Sektörde de 
i�sizlik var, azalmas� için bir �eyler yapan var m�? Bir ülkede hangi uzmanl�k 
alanlar�na veya hangi elemana ihtiyaç oldu�u, sektörlerdeki talep ve insan 
kaynaklar� planlamas�yla ortaya ç�kar. Devlet de o alanda e�itim veren 
kurulu�lar�n�n adedini ve kalitesini yükseltmeye yönelir [1]. Dünyada böyleyse 
bizde de böyle olmal�d�r. 
 
Anahtar kelimeler: �stihdam, Kalifiye eleman, �n�aat sektörü. 
 
 

G�R�� 
 
Günümüzde teknolojide ya�anan h�zl� geli�meler, pazarlar�n küreselle�mesi, 
ileti�im araçlar�n�n h�zl� art���, ülkeler ve k�talar düzeyinde bilgi al��veri�inin ve 
ula��m�n kolayla�mas�, ticarette engellerin kald�r�lmas� ülkelerin ekonomilerini 
etkilemi� ve rekabeti büyük ölçüde artt�rm��t�r. 
 
��letmeler ürettikleri mal ve hizmeti zaman�nda ve kaliteli teslim etmede daha 
duyarl� davranman�n bilincinde olduklar�ndan 21. yüzy�lda görev yapacak 
i�gücünde aranan nitelikler eskisine göre farkl�l�k kazanm��t�r. Bu nedenle 
günümüzdeki i�letmeler teknolojiyi anlayan, uygulayabilen, verimli, kaliteli mal ve 
hizmet üreten i�gücüne gereksinim duymaktad�r. 
 
Yap� sektörü de, geli�en mühendislik teknolojisine çabuk uyum sa�layan, ileti�im 
kurabilen, ara�t�ran, problemleri h�zl� çözen, üretti�i mal ve hizmetleri sürekli 
geli�tirme sorumlulu�u ta��yabilen, teknolojinin dayand��� fen ve matematik vb. 
gibi temel bilgilere sahip i�gücü aramakta ve istihdam etmektedir. 
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DÜNYADA �N�AAT SEKTÖRÜ 
 
 
International Construction dergisinin [2] Temmuz-A�ustos 2008 say�s�ndan al�nan 
bilgiler Çizelge 1 de gösterilmi�tir. 
 

S�ra 
No Ülke 

�lk 
200’e 
Giren 
�irket 
Say�s� 

Toplam 
Sat�� 

Hacmi 
(Mil $) 

% 

Çal��an 
Eleman 
Say�s� 

(Ortalama) 

1 ABD 44 227.815 19,9 13.974 
2 Japonya 35 177.772 15,5 10.074 
3 Fransa 8 113.521 9,9 49.458 
4 Çin 9 110.875 9,7 116.016 
5 �spanya 11 105.964 9,3 43.991 
6 �ngiltere 22 89.860 7,9 11.692 
7 Almanya 5 41.198 3,6 23.353 
8 Güney Kore 10 40.924 3,6 6.369 
9 Hollanda 10 37.502 3,3 10.926 

10 �sveç 4 34.855 3,0 28.161 
11 Avustralya 3 23.445 2,0 14.844 
12 Avusturya 4 23.167 2,0 17.191 
13 �talya 4 21.262 1,9 20.871 
14 Norveç 2 13.203 1,2 16.621 
15 Kanada 3 11.842 1,0 14.643 
16 Brezilya 2 8.440 0,7 12.338 
17 Belçika 4 8.414 0,7 4.516 
18 Finlandiya 2 8.049 0,7 6.038 
19 Yunanistan 2 7.496 0,7 26.893 
20 Hindistan 2 6.605 0,6 3.387 
21 Güney Afrika Cumh. 2 5.692 0,5 6.207 
22 TÜRK�YE 1 5.461 0,5 13.582 
23 Meksika 3 4.913 0,4 4.964 
24 Portekiz 2 3.561 0,3 7.730 
25 �srail 1 3.527 0,3 4.000 
26 �rlanda 1 2.165 0,2 15.000 
27 Danimarka 1 2.152 0,2 2.000 
28 �sviçre 1 1.969 0,2 4.105 
29 Tayland 1 1.444 0,1 5.682 
30 M�s�r 1 1.382 0,1 1.977 

Toplam 200 1.144.475 100,0  

Çizelge 1. 2007 y�l� i�/sat�� hacmine göre dünyan�n en büyük in�aat �irketleri 
 
2007 dünya i�/sat�� hacmi bilgilerinin verildi�i Çizelge 1’in incelemesinden de 
anla��laca�� gibi; 

a) �lk yedi ülke (ABD - Japonya - Fransa - Çin - �spanya - Almanya - �ngiltere) 
d���nda kalan ülkelerin s�ralamas� y�ldan y�la de�i�ebilirken 22.s�rada yer alan 
Türkiye bir �irketle (ENKA �n�aat) bu s�ralamada yer alabilmektedir. Çünkü 
sektördeki �irketlerimiz küçük ölçeklidir. 
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b) Ön s�ralarda yer alan Amerikan ve Japon �irketlerinin daha az elemanla daha 
çok karlar elde ederek pazar�n liderli�ini yapt�klar� bilinmektedir. Bu �irketler i�in 
daha zahmetli, emek yo�un ve az karl� in�aat k�sm�n� genellikle üçüncü ülkeleri 
kullanarak yapt�rmaktad�r. Ta�eron ülkeler in�aat i�lerinde gerekli kalifiye i�çi ve 
ara eleman aç���n� Türkiye yerine di�er ülkelerden temin etmektedir. 
 
 

�N�AAT SEKTÖRÜNDE �ST�HDAM 
 
2009 y�l� Ocak ay� sonu TÜ�K [3] verilerine göre in�aat sektöründeki istihdam 990 
bin ki�idir. �n�aat sektörünün toplam istihdamdaki pay� 2009 y�l� Ocak ay� 
itibariyle %5 olmu�tur. Bu say�n�n 37 bini kad�nd�r. Kad�nlar�n toplam in�aat 
istihdam�ndaki pay� yaln�zca %3,7’dir. Ülkemizde sektörlerin istihdam etti�i son 2 
y�l�n de�erleri Çizelge 2’de gösterilmi�tir. 
 
 

2008 Ocak 2009 Ocak 
Sektörler Say�  

(bin ki�i) Pay (%) Say�  
(bin ki�i) Pay (%) 

Tar�m 4.083 20,6 4.342 21,8

Sanayi 4.427 22,4 4.111 20,7
�n�aat 1.029 5,2 990 5,0
Hizmetler 10.259 51,8 10.429 52,5

Çizelge 2. Sektörlere göre istihdam rakamlar� 
 
�n�aat Sektörü, yap� olarak her türlü bina in�aat�yla,  yol, köprü, baraj,  enerji ve 
boru hatlar� dö�emesine kadar her türlü alt yap� in�aat�n� kapsayan geni� bir 
yelpazeye sahiptir. Demir, çelik, çimento, toprak, metal sanayi ile cam, seramik ve 
boya gibi birçok say�da malzemeyi içeren di�er endüstriyel ürünlerin motorudur. 
Ekonomik canl�l���n en önemli göstergesidir. Yerli sanayiye dayanmas� ve istihdam 
geni�li�iyle katma de�eri yüksek bir sektördür. Ya�ad���m�z ekonomik krizler her 
sektörü oldu�u gibi in�aat sektörünü de etkilemi�tir. Bunlar�n sonucu olarak i�sizlik 
artm��, yat�r�mlar azalm��t�r; sektör durgunlu�a girmi�, sektörel büyüme 
yava�lam��t�r. �n�aat sektöründe kay�t d��� istihdama yönelik on binlerce küçük 
in�aat �irketleri bulunmaktad�r. Bu �irketler standart d���, denetimsiz ve teknolojik 
geli�melere duyars�z çal��malar� ile sektörün en önemli sorunu olarak 
görünmektedir. 
 
�n�aat sektörünün, in�aat malzemeleri de dahil edildi�inde ülke ekonomisindeki 
pay� % 10’lar düzeyindedir. Emek-yo�un bir sektör olmas� dolay�s�yla in�aat 
sektörü kalifiye olmayan i�çileri yo�un olarak istihdam etmektedir. Vas�fs�z i�çi 
istihdam eden in�aat sektöründeki durgunluk, büyük bir vas�fs�z i�sizler kitlesi 
olu�turmu�tur. Buna kar��l�k tüm sektörlerde oldu�u gibi in�aat sektöründe de 
kalifiye eleman ihtiyac� had safhada oldu�u bir gerçektir. Türkiye’de bir yandan 
i�sizlik sorunu büyürken di�er yandan nitelikli ara eleman s�k�nt�s� çekilmektedir. 
Resmi rakamlara göre 2007 a�ustos ay� itibariyle 15-24 ya� aras� genç i�siz say�s� 
946 bin olmas�na kar�� 400 bini acilen olmak üzere 1.5 milyon kalifiye elemana 
ihtiyaç oldu�u, ara eleman sorunu çözülemezse önümüzdeki 10 y�l içinde tüm 
sektörler ara eleman ithal eder duruma gelebilecektir [4]. 
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ARA ELEMANLARIMIZ 
(�N�AAT TEKN�KER�, �N�AAT TEKN�SYEN�, �N�AAT USTASI) 

 
a) �n�aat Teknikeri: Üniversitelerimizin Meslek Yüksek Okulu �n�aat Teknolojisi 
program� mezunlar� iki y�l e�itim ald�ktan sonra yap� sektöründe ara eleman 
olarak çal��an yard�mc�lar�m�zd�r. Ülkemizde MYO’lar�n da e�itim alan ö�renci 
say�s� geli�mi� ülkelerden dü�üktür. Bu oran ülkemizde % 18,2’dir [5]. Geli�mi� 
ülkelerde ise , %30 un üzerindedir (örne�in Singapur %59, Tayvan % 55, �sviçre % 
47, ABD % 55). Bu say�sal veriler ülkemizde MYO programlar�nda e�itim alan 
ö�renci say�s�n�n artt�r�lmas� gerekli oldu�unu göstermektedir. Ancak donan�ml� 
atölye ve laboratuar olanaklar�, yeterli ö�retim eleman� ile e�itim kalitesi 
yükseltilmi� MYO’larda e�itim alma imkân� verilmelidir [3]. MYO ö�rencilerinin % 
83 mesleki veya teknik lise ,%17 genel lise ç�k��l� ö�rencilerdir. MYO 
ö�rencilerinin %97’si devlet üniversitelerinden, %3’ü ise vak�f üniversitelerinden 
e�itim almaktad�r. 
 
b) �n�aat Teknisyeni: Meslek Lisesi mezunlar�na verilen genel ad olarak 
görülebilir. Türkiye de say�lar� az olmas�na kar�� çok iyi örnekleri olan Yap� Meslek 
Lisesi, �n�aat Teknik ve �n�aat Anadolu Teknik Lisesi gibi e�itim kurumlar� vard�r. 4 
y�l e�itim veren Ankara Mimar Sinan �n�aat Anadolu Teknik Lisesi ve �stanbul �SOV 
Anadolu Teknik Lisesi ve �SOV �n�aat Teknik ve Yap� Meslek Lisesi bu örnek e�itim 
kurumlar�ndand�r. Bu okullarda Yap�, Yap� Ressaml���, Tesisat Teknolojisi, 
Restorasyon ve benzeri bölümlerde ara eleman yeti�tirilmesi söz konusudur. 
Özellikle teknik meslek liselerince verilen e�itim ara eleman ihtiyac�n� gidermeye 
yöneliktir. Pek göze görünmemekle birlikte asl�nda bu liseler, bir taraftan 
sektördeki önemli bir aç��� kapat�rken di�er taraftan da ekonomik aç�dan s�k�nt�l� 
olan ailelerin çocuklar�n�n k�sa yoldan meslek sahibi olmalar�na olanak 
sa�lamaktad�r. Ancak günümüzde in�aat sektörü kalifiye eleman s�k�nt�s� çekerken 
meslek liseleri sektörün ihtiyaç duydu�u nitelikte ve bran�ta ara eleman 
yeti�tirmekten uzakt�r. 
 
c) �n�aat Ustas�: Okulu ve okullusu bulunmayan pek çok sektör var ama in�aat 
sektöründe çal��an ustalar için okur-yazarl�k bile aranmadan i� verilebiliyor [6]. 
Cumhuriyetin ilk y�lar�nda Ulu Önder Atatürk’ün emri ile Çiftlik arazisi üzerinde 
“Yap� Usta Okulu” kurulmu� ve dülgerlik, ta�ç�l�k ve s�vac�l�k e�itimi verilmi�ti. 
Bugün bunun devam�n� getiren e�itim kurumu maalesef yoktur. Yukarda sözünü 
etti�imiz baz� Yap� ve Anadolu Teknik Liseleri bunun devam�na çal��m��lard�r. Bu 
teknik okullar�n in�aat sektörüne katk�lar�n� mutlulukla kar��l�yoruz. Bir an için 
dü�ünelim in�aatlar�m�zda çal��an ustalar�m�zdan kaç tanesi ilgili e�itimi alm��t�r? 
Say�lar�n�n az oldu�u son y�llarda daha da belirginle�mi�, ya�ad���m�z deprem ve 
di�er afetler, güvenli ve sa�l�kl� yap� yap�labilmesinin önemini bir kez daha gözler 
önüne getirmi�tir. Geçti�imiz y�llarda sektörde birinci basamak dedi�imiz in�aat 
ustas�n�n e�itimi de öncelikle meslek odalar�m�z taraf�ndan çözümün parças� 
olarak görülmü� ve �n�aat ustalar� e�itim programlar� düzenlenmi�tir. �zmir, 
Denizli, Manisa ve Antalya �n�aat Mühendisleri Odalar� �ubelerinin ücretsiz �n�aat 
Ustalar� E�itim Kurslar� sa�l�kl� yap� üretme hedefindeki meslek mensubu 
arkada�lar�m�z ve di�er i�verenler ile e�itimin önemini bilen ustalar�m�z için can 
suyu gibi olmu�tur. �n�aat ustalar� E�itim Program� ders konular� [7] a�a��da 
gösterilmi�tir (Çizelge 3). 
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NO DERS KONULARI 
1 Proje okuma, Mimari proje 
2 Betonarme proje okumalar�, Yap�, Yap� s�n�flar�, Yap�n�n özellikleri 
3 Mimari proje okuma, Yap�, Yap� s�n�flar�, Yap�n�n özellikleri 
4 Kal�p haz�rlama, Kal�p çe�itleri, Kal�p süreleri, Demir ba�lama 

5 Kal�p haz�rlama, Kal�p çe�itleri, Kal�p süreleri, Demir ba�lama, Donat�lar�n 
eklenmesi, Stoklanmas� 

6 Donat�lar�n eklenmesi, Stoklanmas�, Betonarme çeliklerinin ba�lanmas� 

7 Beton, Betonun yap�daki önemi, Çimentolar, Betonda suyun önemi, beton 
dökümü, ta��nmas�, bak�m� 

8 ��çi sa�l��� ve �� güvenli�i, S�nav 

Çizelge 3. �n�aat Ustalar� E�itim Program� 
 
Çizelge 3’de 8 birimde toplanan ders konular�n�n her biri 3’er saat olarak 
yap�lmaktad�r. Bu e�itim çal��malar�na katk�da bulunan meslek mensubu 
arkada�lar�m�z� bir kez daha kutlar�z. 
 
 

ÖNER�LER�M�Z 
 
Ülke genelinde istihdam sorunu var, global dünya ve di�er sektörlerle etkile�im 
nedeniyle onlardan bize ne? Diyemeyiz. Ama herkes kendi kap�s�n�n önünü 
temizlesin diye bir an dü�ünürsek in�aat sektöründe biz ne yapmal�y�z: 
 
1. Kalifiye ara eleman s�k�nt�s�ndan kurtulmak için, Üniversiteler, Meslek 

Odalar�, Ticaret ve Sanayi Odalar�, �lgili Bakanl�k ve Sektör Temsilcileri 
e�güdüm içinde ortak çal��ma olana�� acilen yarat�lmal�d�r. 

2. �stihdam edilemeyen vas�fs�z i�sizler ordusunu, yeti�mi� ara elemanlar�m�z�n 
yan�nda ve denetiminde yurtd���nda da de�erlendirerek azaltmal�y�z. 

3. Meslek Yüksekokullar� bölüm ve programlar�, Avrupa yeterlilikler çerçevesi ve 
Uluslararas� standartlar gere�ince adland�r�lmas� ve yeni bölümlerin, makro 
düzeyde insan kaynaklar� planlamas� yap�larak e�itime aç�lmas� 
gerçekle�melidir. 

4. Meslek Yüksek Okullar�nda 2011 y�l�ndan itibaren uygulanacak olan, üç 
yar�y�l okul e�itimi üç yar�y�l i�yeri e�itimi için alt yap� haz�rl�klar� 
tamamlanmal�d�r. Bu ö�rencilerimiz temel e�itim ilkeleri ayd�nl���nda 
‘yaparak ve ya�ayarak ö�renme’ modeliyle nitelikli ara eleman olarak 
yeti�tirilmelidir. MYO’lar�a 3 y�l e�itim alan bu mezunlar�n askerliklerini 
üniversite mezunu gibi yapabilmeleri sa�lanmal�d�r. 

5. �n�aat program� mezunu Tekniker ve Teknisyenlerin Türkiye gündemine 
meslek dal� olarak oturtulmal� ve ara eleman�n bulunmad��� hiçbir in�aat�n 
yap�lmas�na izin verilmemelidir. 

6. ��gücü piyasas�n�n ihtiyaç duydu�u meslek dallar�na göre (Kepçe operatörü, 
Kal�pç�, Fayansç�, Klimac�, Parkeci, Çat� ustas�, Kaynakç�, Beton teknisyeni, 
�zolasyoncu, Do�ramac� vb.) in�aat ve yap� meslek liseleri aç�lmal� ve bu 
teknisyen mezunlar� çal��t�ran i�yerlerine bir süre için vergi muafiyeti 
getirilmelidir. 
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7. Ara eleman yeti�tiren e�itim kurumlar� teknik e�itimin yan�nda, Giri�imcilik, 
Marka yönetimi, sat�� teknikleri, halkla ili�kiler, fiyat analizi, toplam kalite 
yönetimi gibi piyasa �artlar�nda gerekli olan e�itimi vermesi halinde, kendi 
i�ini kuran meslek mensubu sektörde farkl�l�k yaratacakt�r. 
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�N�AAT MÜHEND�SL���NDE MESLEK�Ç� E��T�M� 
UYGULAMALARI/KAZANILAN DENEY�MLER; GELECEK �Ç�N GÖRÜ�LER 

 
Zekai Celep* 

 
 

ÖZET 
 
Bu bildiride �n�aat Mühendisleri Odas� Meslekiçi E�itim Kurulu’nun faaliyetleri 
mevcut durumu aç�klanm��, yazar�n kazand��� deneyimler bildirilmi� ve gelecekte 
bu tür e�itim faaliyetlerinin planlanmas� konusundaki görü�lerini dile getirilmi�tir. 
 
 

G�R�� 
 
Mevcut durumda �n�aat Mühendisleri Odas�n�n bünyesinde Meslekiçi E�itim 
Kurulu mevcuttur. Bu kurul e�itim faaliyetinin genel ilkelerini tespit ederek bir 
bütünlük içinde faaliyetin gerçekle�mesini sa�lar. Bunun yan�nda �ube ve 
temsilciliklerde bu faaliyeti gerçekle�tirmek üzere, Meslekiçi E�itim Komisyonu 
(veya Kurulu) bulunabilir veya bir veya daha fazla yönetim kurulu üyesi bu görevi 
üstlenmi�tir. �ubeler, genel merkezdeki kurul ile paralel çal��arak faaliyetini �ube 
ve temsilciliklerde sürdürmektedir. Yazar uzun zamandan beri �stanbul �ubesi 
Meslekiçi E�itim Kurulu’nda çal��makta olup, daha sonra ek olarak genel merkezin 
Meslekiçi E�itim Kurulu’nda görev alm��t�r. Genel Merkeze ba�l� Meslekiçi E�itim 
Kurulunun mevcut durumda olu�umu Zekai Celep (Ba�kan), Rezan Bulut (Kurul 
Sekreteri), Nusret Suna, Ülkü H. Özer, Tahsin Vergin (2008 den itibaren) ve 
Taylan Ula� Evcimen (2008 den itibaren) �eklindedir. Bu kurula Kemal Türkarslan, 
�smail Özgür Yaman ve �hsan Ka� da 2008 e kadar katk�da bulunmu�lad�r. 2009 
da �MO Genel Merkez Yönetim Kurulu yapt��� çal��malarda meslekiçi e�itiminin 
geli�en önemine dayanarak, bu tür çal��malar�n daha kurumsal yap�da ele 
al�nmas�n� öngörerek baz� yönetmelik çal��malar� yapm��t�r. Bu çerçevede e�itim 
faaliyetlerinin yeniden �ekillenmesi beklenmektedir. Bu bildiride yazar�n hem 
üniversite ö�retim üyesi olarak ve �MO daki çal��malar� s�ras�nda kazand��� 
deneyimler ve muhtemel de�i�ikli�e ait görü�leri dile getirilmi�tir. 
 
 

MESLEK�Ç� E��T�M 
 
Amaç: 
 
Meslekiçi e�itim yap�lmas�nda hedeflenen amaç a�a��daki �ekilde ifade edilebilir: 

a. �n�aat mühendisli�i e�itiminin çe�itli okullarda de�i�ik seviyelerde 
verilmesinden dolay� olu�an seviye farkl�l���n�n belirli ölçüde giderilmesi (Bu 
tür e�itime katk� ö�reticili�i iyi olan üniversite ö�retim üyelerinden al�nabilir), 

b. Genellikle in�aat mühendisli�i e�itiminde verilmeyen, ancak uygulamada 
çal��ma süresinde kazan�lan bilgi ve deneyimlerin belirli bölümünün iletilmesi 
(Bu tür e�itime katk� uygulamada bilgi ve deneyim kazanm�� belirli mesleki 
geçmi�i olan in�at mühendislerinden al�nabilir), 

Zekai Celep 
�stanbul Teknik Üniversitesi, �n�aat Fakültesi 34469 Maslak, �stanbul, Türkiye  
E-posta: celep@itu.edu.tr
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c. Mezuniyetten sonra ortaya ç�kan çe�itli bilgi ve teknolojik geli�melerin 
kazand�r�lmas� (Bu tür e�itime katk� bu bilgi ve teknolojiye sahip in�aat 
mühendislerinden al�nabilir), 

d. Uygulamada güncelik kazanan konular� ayr�nt�l� biçimde ilgililere aç�klanmas� 
(Bu tür e�itime katk� bu konuyu çal��an ve kullananlardan al�nabilir). 

 
Bu amaçlar aras�nda �MO’nun meslekiçi e�itiminin üniversitelerde verilen e�itimin 
yerine almak olmay�p, onu a��rl�kla uygulama taleplerine dönük olarak 
tamamlamakt�r. Bunun sonucu olarak üniversite ve �MO e�itimde birbirlerinin 
rakibi olmay�p, birbirlerini destekleyen kurumlar olarak ortaya ç�kar. 
 
 
E�itimde uzmanl�k alanlar�: 
 
Günümüzde in�aat mühendislik bilgileri ve uygulamalar� çok çe�itlenmi�tir. Bu 
sebepten genellikle in�aat mühendisler bu uygulamada bir veya birkaç tane 
uzmanl�k alan� seçmeleri ve bu do�rultuda bilgi ve deneyimlerini geni�letmeleri 
kaç�n�lmazd�r. Bu çerçevede a�a��daki uzmanl�k alanlar� benimsenmi�tir: 

a. Yap� uzmanl�k alan�, 

b. Yap� malzemeleri uzmanl�k alan�, 

c. Geoteknik uzmanl�k alan�, 

d. Ula�t�rma uzmanl�k alan�, 

e. Hidrolik ve su kaynaklar� uzmanl�k alan�, 

f. K�y� ve liman uzmanl�k alan�, 

g. Yap�m yönetimi ve yap� i�letmesi uzmanl�k alan�, 
 
Uzmanl�k alanlar�n�n olu�turulmas�nda ayr�nt�ya inilmesinde, ilgili konuda yeterli 
say�da uygulama projesi bulunmamas� ve yeterli say�da e�itim faaliyeti 
gerçekle�tirilmesindeki zorluk bir sak�nca olarak ortaya ç�kar. Uzmanl�k alanlar�n 
belirlenmesinde dünyadaki akademik faaliyetler yan�nda, daha çok yurdumuzdaki 
uygulama faaliyetlerinin ölçü olarak al�nmas� gerekir. Örne�in, yap� ve yap� 
malzemesi uzmanl�k alan� ile hidrolik ve su kaynaklar� uzmanl�k alan� ile k�y� ve 
liman uzmanl�k alan� birle�tirebilir. Birle�tirilmese de çok say�da e�itim faaliyeti 
her iki uzmanl�k alan�n�n ortak ilgi alan�na girecektir. 
 
 
E�itiminde payda�lar (taraflar) 
 
Meslekiçi e�imin �ekillenmesine katk�da bulunacak taraflar�n a�a��daki gibi 
verilebilir: 

a. Bilgi ve deneyimini geli�tirmek isteyen in�aat mühendisleri, 

b. Bilgi ve deneyimini payla�mak isteyen in�aat mühendisleri ve ö�retim üyeleri, 

c. Taraflar�n bir araya gelmesi görevini üslenen �MO, 

d. �n�aat mühendisi çal��t�ran kamu kurulu�lar� (DSI, �ller Bankas�, Karayollar�, 
Bay�nd�rl�k ve �skan Bakanl���, Belediyeler gibi), 

e. �n�aat mühendisi çal��t�ran kamu özel kurulu�lar (proje ve uygulama �irketleri 
gibi), 

f. �n�aat Mühendislerinin ürünlerini denetleyen kurumlar (YDK’lar gibi). 
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E�itim faaliyetinin faydal� ve yayg�n olmas� için, planlanmas�ndan 
gerçekle�tirilmesine kadar bütün payda�lar�n görü�leri al�narak ve ihtiyaçlar 
belirlenerek faaliyetin olu�turulmas� gerekir. Bunun için ba�tan itibaren beraber 
çal��mak çok önemlidir. 
 
 
E�itimin türleri 
 
E�itimin in�aat mühendisinin çal��ma alan� ile ilgili bilgisinin geni�letilmesi 
faaliyeti oldu�u kabul edilirse, bunun çok çe�itli biçimde olabilece�i ortaya ç�kar. 
Önemli olan husus bunun bir disiplin içinde yap�labilmesidir. E�itimler e�er belirli 
bir sürenin üzerinde ise, faydan�n sa�lanmas� yap�lan her faaliyetinin 
de�erlendirmesinin ile yap�lmas� önemlidir. Al���la gelen e�itim uygulamalar� 
a�a��daki gibi verilebilir: 
 
a. Kurslar: Uzun süreli (örne�in üç gün toplam 16 saat ve üzeri gibi) belirli bir 

konu esas al�narak yap�lan ve sonunda de�erlendirme s�nav� olan e�itim 
faaliyeti, 

b. Seminerler: K�sa süreli (örne�in 3 saat) belirli bir konunun ele al�nmas� 
�eklinde olan e�itim faaliyeti, 

c. Konferans ve sempozyumlar: Geni� kat�l�mla yap�lan e�itim faaliyeti, 

d. Teknik geziler: �n�aat mühendisli�i projelerinin yerinde tan�t�m� �eklindeki 
e�itim faaliyeti. 

 
 
Belgelendirme 
 
E�itime kat�lanlar�n bu gayretlerini �MO nun di�er belgelendirme sisteminde 
kullanabilmesi veya di�er mesleki faaliyetlerinde de�erlendirebilmesi için bir 
belgenin düzenlenmesi ve bunun �MO çerçevesinde bir kay�t mekanizmas�na 
ba�lanmas� gerekir. Bunun kolay olu�turulabilmesi ve gerekti�inde kontrol 
edilmesi en önemli özelli�idir. Bu belge kat�l�mc�n�n ilgisini (kat�l�m belgesi) ve 
bilgi düzeyi (ba�ar� belgesi) gösterecek �ekilde haz�rlan�r. 
 
 
De�erlendirme 
 
E�itim faaliyetinin ba�ar�l� olmas� için, faaliyetin e�itim ba�ar�s�n�n e�itimi alan 
taraf taraf�ndan da de�erlendirilmesi ve memnuniyetin veya eksiklilerin bildirilmesi 
önemlidir. Böylece ba�ar�l� e�itimler tekrarlanacak, eksik veya yetersiz bulunanlar 
da tamamlanacak veya de�i�tirilecektir. De�erlendirme her e�itim faaliyetinden 
sonra bir de�erlendirme anketinin yap�lmas� �eklinde olabilir. Yap�lan 
de�erlendirme istatiksel olarak sonuçland�r�lmal� ve e�itimi verene iletilirken, 
sonuçlar� e�itim planlanmas�nda kullan�lacakt�r. 
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YAKIN GEÇM��TEK� UYGULAMA 
 
Yazar�n içinde bulundu�u dönemde �MO nda meslekiçi e�itim yukar�da bildirilen 
amaçlar benimsenerek yap�lm��t�r.  Ek olarak a�a��daki bilgiler verilebilir: 
 
 
E�itimin uygulamas� 
 
E�itim uygulamas� �ube ve temsilciliklerin meslekiçi e�itim kurullar� denetiminde 
taraf�ndan yap�ld��� gibi, do�rudan genel merkezin meslekiçi e�itim kurulunun 
denetiminde yap�lm��t�r. Bunlar a�a��daki gibi özetlenebilir: 
a. �ube ve temsilciliklerin düzenledikleri seminerler ve teknik geziler, 

b. Merkezi olarak düzenlenen konferanslar, seminerler ve kurslar, 

c. �stanbul, Ankara, �zmir, Adana, Antalya ve Antakya’da çok say�daki 
kat�l�mlarla bir günlük Deprem Yönetmeli�i tan�t�m toplant�lar�, 

 
Belgelendirme 
 
�MO Meslekiçi E�itim Kurlu taraf�ndan e�itimin içerini yans�tmak üzere, E�itim 
Puan� esas al�nm�� ve onaylanan her e�itim faaliyetine puan verilmi�tir. Bu 
puanlar�n e�itim faaliyetinin içeri�ini yans�tmas� kabul edilmi�se de, 
de�erlendirme zorlu�u göz önüne al�narak, e�itimin süresi ve türü ana parametre 
olarak benimsenmi�tir. Kullan�lan puanlama sisteminin esaslar� a�a��daki gibi 
verilebilir: 

- Konferans, kongre, sempozyum:  1.0 puan/gün 

- Kursa ve seminere kat�l�m:   0.4 puan/saat 

- Kursa s�navda ba�ar� ile kat�l�m:  0.8 puan/saat 

- AutoCad e�itimi (maks. 5 puan)  0.2 puan/saat 

- SAP2000 e�itimi (maks. 5 puan)  0.2 puan/saat 

- Ticari bir kullan�m program�n�n tan�t�m� 0.2 puan/saat 
 
 
Uygulamadaki ba�ar�lar ve eksilikler 
 
�MO �ube ve temsilciliklerin e�itim kurullar� ve genel merkez e�itim kurulu 
taraf�ndan e�itimlerin arkas�ndan yap�lan anketlerde al�nan bilgilerden, 
e�itimlerin genel olarak ba�ar�l� oldu�u anla��lmaktad�r. Ba�ar�l� olunan ana 
hususlar a�a��daki gibi verilebilir. 
a. Daha önceki uygulamalardan göre, e�itimin daha sistematik, yayg�n ve çok 

say�da yap�labilmesi en önemli ba�ar� parametresi olarak görülebilir. Bu 
ba�ar�, gerekli ilgiyi gösteren �MO genel merkez ve �ube yönetim kurullar� ve 
meslekiçi e�itim kurullar�n�n özenli çal��mas� ile ortaya ç�km��t�r. 

b. Özellikle yeni kavramlar içeren Deprem Yönetmeli�i’nin tan�t�lmas� 
konusunda yap�lan çal��malarda ilgi yüksek seviyede olmu�tur. Bu ba�ar�, 
yönetmeli�i haz�rlayan kurul üyeleri yan�nda ilgili ö�retim üyelerinin katk�lar� 
ile ortaya ç�km��t�r. 
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c. Bay�nd�rl�k ve �skan Bakanl���’n�n talebi üzerine proje ve uygulamadaki 
denetçiler için gerçekle�tirilen e�itimler, Bakanl�k ve �MO nun i�birli�inin 
sonucu olarak ortaya ç�kmas� bak�m�ndan önemlidir. Ayr�ca bunun yurt 
çap�nda çok say�daki kat�l�mc� için gerçekle�tirilmesi ve paralelli�in 
sa�lanmas� ve ortak de�erlendirme s�nav�n�n yap�lmas� önemli olmu�tur. Bu 
e�itim faaliyetinde �MO’nun çal��malar�na güvenen Bakanl�k yetkililerinin 
katk�s� önemli olmu�tur. 

 
Do�al olarak yap�lan her faaliyette oldu�u gibi, e�itime kat�lan taraflar�n 
eksiklikleri ve kusurlar� da olmu�tur. Bunlar e�itim faaliyetlerinin uygulamas� 
sürecinde düzeltilme�e çal���lsa da baz�lar�n� ortadan kald�rmak ancak uzun 
sürede mümkün olabilecektir: 
 
a. E�itim faaliyetine e�itici olarak kat�l�mda deneyimli meslekta�lar�m�z�n katk�s� 

ba�lang�ca göre daha ileri seviyede olmas�na kar��l�k, daha da artt�r�labilir. 
Genel olarak deneyimli in�aat mühendisinin uygulama (proje ve �antiye) 
bilgisi olmas�na kar��l�k, sunum becerici dü�üktür. Buna kar��l�k ö�retim 
üyesinin genel olarak sunum becerisi daha iyi olmas�na ra�men, uygulama 
bilgisi dü�üktür. Uzun devrede deneyimli meslekta�lar�m�z�n katk�s�n�n daha 
da artaca�� tahmin edilmektedir. 

b. E�itim faaliyetine kat�lan kat�l�mc�n�n e�itimi de�erlendirmesi çok yetersizdir. 
Ço�u zamanda herhangi bir görü� bildirilmemektedir. Bazen de 
de�erlendirme, sadece olumsuz özellikleri bildirme �eklinde kabul 
edilmektedir. Hâlbuki olumlu özelliklerin ve memnuniyetin de bildirilmesi de 
e�itimi düzenleyenler için k�ymetli bir bilgidir. 

c. Genel olarak kat�l�mc� taraf�ndan e�itimin olabildi�ince çözüme yönelik 
olmas� talep edilmektedir. Örne�in, bir yönetmelik kural�n�n arkas�nda 
bulunan teorik aç�klama beklenen ilgiyi çekememektedir. 

d. E�itimler genel olarak ö�retim üyeleri ve az say�da proje mühendisleri 
taraf�ndan verildi�i için, genellikle daha teorik kalm�� veya proje 
mühendislerine hitap etmi�tir. Özellikle �antiye mühendislerine hitap edecek 
e�itimlerde eksiklik vard�r. Say�s� çok az olan �antiye teknik gezilerini 
artt�rarak bu eksikli�i tamamlama yerinde mümkün olabilecektir. Bunun 
önemli sebebi �antiye mühendisleri için bilgi ve deneyimlerini sistematik 
olarak ifade etmek kolay de�ildir. 

e. Kat�l�mc�lar�n önemli bir oran� e�itimlere e�itim puan� için gelmektedirler. 
�lginç konularda e�itim vererek bu oran� azaltmak mümkün olabilir. Ancak, 
yak�nda ortaya ç�kan yasal müdahalelerle e�itim puan�na ihtiyaç azalm��t�r. 
Bunun sonucu olarak e�itime olan kat�l�m� azalaca�� do�ald�r. Belki bunun bir 
faydas�, e�itime olan gerçek ilgiyi tespit etmek olacakt�r. 

f. Kamu ve özel e�itim kurumlar� taraf�ndan verilen e�itimlerin çe�itlili�i, 
de�erlendirilmede kaç�n�lmaz zorluk ortaya ç�karmaktad�r. 

 
 
 
 
 
 



1. �N�AAT MÜHEND�SL��� E��T�M� SEMPOZYUMU, ANTALYA

142

GELECEK �Ç�N GÖRÜ�LER 
 
2009 da �MO Genel Merkez yapt��� çal��malarla meslekiçi e�itimi geli�en önemine 
dayanarak, bu tür çal��malar�n daha kurumsal yap�da ele al�nmas�n� öngörerek 
baz� yönetmelik çal��malar� yapm��t�r. Bu çal��malar�n önemli bir k�sm� ba�ar� ile 
tamamlanm��t�r. Böylece e�itim faaliyetleri daha kurumsal ölçüde yeniden 
�ekillenecektir. Yazar yap�lan bu çal��malara da belirli ölçüde kat�lm��t�r. Bu 
konuda a�a��daki görü�lerin bildirilmesi uygun görülmü�tür: 
 
a. E�itim geli�en bir faaliyettir. Bu sebepten kat� kapsaml� kurallar�n konulmas� 

yerine, yol gösterici kurallar�n öngörülmesi geli�meyi te�vik edecek ve 
e�itimde karar alma ataletini önleyecektir. E�itimde etkili olacak esas olarak 
iki kurul sözkonusudur; Genel merkezdeki ve �ubelerdeki meslekiçi e�itim 
kurullar�. Bunlar ihtiyaca ba�l� olarak geçici çal��ma gruplar� olu�turabilirler. 
E�itim faaliyetinin oda��nda �ube meslekiçi e�itim kurulu bulunmal�d�r. Genel 
merkez meslekiçi e�itim kurulunun merkezi e�itimleri ve �ubeler aras� 
paralellik görevini üstlenmelidir. Genel merkez e�itim kurulunun e�itim 
düzenlemesinde yetkilerinin geni� tutulmas� e�itim faaliyetinin i�lemesinde bir 
engel te�kil edebilir. 

b. Çok kapsaml� bir kurumsal çal��ma yerine, ba�lang�çta dar bir kurumsal 
organizasyonla i�e ba�lamak, gerektikçe geni�letmek daha uygun olabilir. 

c. E�itim faaliyetine katk�da bulunanlar�n veya e�itim (ka��t veya elektronik) 
belgelerinin statik bir liste veya havuz �eklinde kabul edilmesi yerine, talebe 
uygun sürekli de�i�en bicimde olu�turulmas� daha gerçekçi olacakt�r. 

d. Elektronik e�itime ve e�itim malzemesine önem verilmesi yerinde olacakt�r. 
Ancak, yüz yüze salonda veya �antiyedeki e�itimin üstünlü�ünü 
unutulmamal�d�r. 

e. E�itimin her zaman ve sadece yeni bilgilerin bilinmeyen yöntemlerin verilmesi 
olmad��� unutulmamal�d�r. Deneyimli bir meslekta��m�z�n bir ba�ar�s�zl���n� 
sistematik biçimde anlatmas� da e�itim kabul edilebilir. 

 
 

TE�EKKÜR 
 
Yazar, uzun süredir �MO �stanbul �ubesi ve �MO Genel Merkez Meslekiçi E�itim 
Kurulu Ba�kan� olarak görev yapmaktad�r. Yukar�da verilen bilgiler bu görevdeki 
deneyimlerden olu�maktad�r. Güvene dayanarak verilen görevden dolay� �MO 
�stanbul �ubesi ve �MO Genel Merkez Yönetim Kurullar�’na te�ekkür eder. 
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YA�AM BOYU Ö�RENME VE  
AVRUPA B�RL���'N�N YA�AM BOYU Ö�RENME PROGRAMLARI 

 
Turan Selçuk Göksan, Soner Uzundurukan, S. Nilay Keskin* 

 
 

G�R�� 
 
Organizman�n ya�am�n� sürdürmesi, büyük ölçüde çevresindeki de�i�ime ba�ar�l� 
olarak uyum sa�lama yetene�ine ba�l�d�r. Etkin bir uyum sa�lama ise, ancak 
ö�renme ile mümkündür. Duruma uygun tepkide bulunma, çevreye nas�l uyum 
sa�layaca��n� ö�renme, genellikle ya�am� sürdürebilmek için temel bir ko�uldur. 
Hiçbir canl�, temel gereksinimlerini kar��lamak için çevresinden nas�l 
yaralanaca��n� ö�renmeden uzun süre ya�ayamaz.  
 
Biyo-kültürel ve sosyal bir varl�k olan insan�n tüm ya�am� süresince yan�tlamas� 
gerekli olan en temel soru “Nas�l ya�amal�y�m?” sorusudur. Bireyin ya�am� 
boyunca kar��la�aca�� sorunlar�n tümü, bu genel soru çerçevesinde 
çözümlenmektedir. Bu sorunun yan�t� olan gerekli ö�renmeler, insan�n tüm 
ya�am�n� doldurmaktad�r. Bireyin arzu etti�i ya�am biçimine sahip olmas� için, 
gerekli ö�renmeleri sa�lamas�nda en önemli araçlardan biri e�itimdir.  
 
E�itim, yayg�n bir biçimde “insan�n ki�ili�ini besleme süreci” ve “insan sermayesine 
yap�lan yat�r�m” olarak kabul edilmektedir. E�itim, ister planl� olarak okullarda 
yap�ls�n (formal e�itim), isterse geli�igüzel bir biçimde bireyin içinde ya�ad��� tüm 
çevrede yap�ls�n (informal e�itim), sadece istendik nitelikte davran�� 
de�i�melerinin olu�turulmas�n� yani geçerli ö�renmeleri kapsar [1].  
 
Günümüz teknoloji ve bilgi ça��nda bireylerin var olabilmesi ve ya�am ko�ullar�n� 
iyile�tirebilmesi için sahip olmalar� gereken en önemli becerilerden biri de ya�am 
boyu ö�renmedir. 
 
Yeti�kin e�itimi ve sürekli e�itim gibi kavramlarla e� anlamda kullan�lan ya�am 
boyu ö�renme, Candy taraf�ndan ki�ilerin ya�amlar� boyunca kazand�klar� bilgileri, 
de�erleri, becerileri ve anlay��lar� art�ran ve güçlendiren, bunlar� gerçek ya�amda 
uygulayabilmeyi sa�layan destekleyici bir süreç olarak tan�mlanm��t�r [2, 3].  
 
 

YÖNTEM 
 
Ö�renmeyi s�n�rl� zamanlara ve fiziksel ortamlara s��d�rmak veya ö�renme için bir 
son nokta belirlemek mümkün de�ildir. E�itim ö�retimin sadece örgün olarak 
sa�lanabilmesi de yeterli de�ildir. Bu nedenle bilgi toplumlar�nda e�itimin sadece 
belli ya� ve geli�im dönemlerinde al�nan bir hizmet olmad���, ya�am boyu al�nan 
bir hizmete dönü�tü�ü anlay��� hâkim olmaktad�r [4, 5]. 
 
 
 

Turan Selçuk Göksan, Soner Uzundurukan, S. Nilay Keskin  
Süleyman Demirel Üniversitesi, Müh. Mim. Fak. �n�. Müh. Bölümü, 32260 Isparta, Türkiye 
e-posta: tsg@mmf.sdu.edu.tr, uzers@mmf.sdu.edu.tr, nilay@mmf.sdu.edu.tr  
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Bilginin en büyük sermaye ve bilgili olman�n da en büyük güç olarak kabul edildi�i 
bilgi ça��n�n temel özelli�i, sürekli ve h�zla artan de�i�imdir. De�i�ime paralel 
olarak bilgi de çok h�zl� bir �ekilde artmakta, mevcut bilgi ise ayn� h�zla 
güncelli�ini kaybetmektedir. Bu geli�meler ayn� zamanda insanl�k için toplumsal 
ve bireysel refaha eri�ebilme ad�na yeni f�rsatlar sunmaktad�r. F�rsatlar� 
de�erlendirebilmek ise yeni bilgi ve becerilere sahip olmay� gerektirmektedir. Bu 
durum, ya�am boyunca ö�renme için bir mecburiyet olu�turmaktad�r [4, 6, 7]. 
 
Ya�am boyu e�itim örgün ve yayg�n e�itim süreçlerinde gerçekle�en ö�renme 
pratiklerini kapsayan bir kavramd�r. Ya�am boyu e�itim, örgün e�itimin bir 
alternatifi de�il, örgün e�itimde eksik ve yetersiz kalan verilerin sonradan 
tamamlanmas� veya daha önce ke�fedilmemi� yeteneklerin ke�fedilmesi olarak 
görülebilir. Bu ba�lamda, özellikle mesleki teknik e�itim veren orta ö�retim ve 
meslek yüksek okullar�n�n belli zamanlarda, sonradan de�i�ik alanlarda e�itim 
yapmak isteyenlere de hizmet verecek �ekilde düzenlenmesi hem yararl�, hem de 
zorunludur.  17. Milli e�itim �uras�nda e�itimin okul s�ralar�nda kalmamas� 
gerekti�i, dünyan�n kabullendi�i ya�am boyu e�itimin geli�mesine yönelik 
çal��malar önem kazanm��t�r [8]. 
 
Bilgi ve ileti�im teknolojilerinde meydana gelen h�zl� de�i�im bilgi patlamas�na 
neden olmu�tur. Böylece ya�ad���m�z döneme bilgi ça��, bu ça��n gereklerini 
yerine getiren toplumlara da bilgi toplumu denilmesi öngörülmü�tür. Üretilen 
bilgiler yeni teknolojileri do�ururken, bu teknolojiler de bilginin her geçen gün 
daha h�zl� ve daha kolay payla��m�na olanak tan�maktad�r. Bu döngü, hem bireyler 
hem de toplumlar için, merkezinde bilginin yer ald��� bir geli�mi�lik düzeyini 
öngörmektedir. Bilgi toplumunun ba�ar�l� ki�ileri her konuda ve ya�am boyu 
ö�renebilen ki�ilerdir. Ya�am boyu ö�renme aktif ve sürekli bilgi kullan�m�n� 
gerektirir. Herhangi bir sorunun çözümünde ihtiyaç duydu�u bilgiye eri�ebilen, 
eri�ti�i bilgiyi kendi durumuna uydurabilen, buna yenilerini ekleyebilen ki�iler 
ya�am boyu ö�renme yetene�ine sahip ki�ilerdir [2]. 
 
Bilginin büyük bir h�zla geli�ti�i günümüzde, ö�renme; ki�ilerin yaln�zca mesleki 
kariyerlerine katk�da bulunan, çocukluk ve gençlik dönemleriyle s�n�rland�r�lm�� bir 
faaliyet olarak s�n�rland�r�lamaz. Ö�renme, ki�ilerin do�umundan ölümüne kadar, 
ya�amlar�n�n bütün dönemlerini kapsayan bir süreçtir. Yasam boyu ö�renme, bu 
anlay���n bir sonucu olarak, ö�renmeyi "be�ikten mezara" kadar uzanan bir 
faaliyet olarak gören bir yakla��md�r [9]. 
 
Modern anlamdaki devletlerin kurulmas�yla e�itim ve ö�retim i�leri devletin as�l 
görevi hâline gelmi�tir. 19. yy.dan ba�layarak belirli ya� gruplar� zorunlu olarak 
okullarda e�itim ve ö�renme sürecine sokulmu�lard�r. Ancak geçen yüzy�l�n 
ortalar�ndan itibaren bilinenlerin yeni nesillere aktar�lmas� olarak görülen e�itimin 
yetersizli�i konusunda görü�ler dile getirilmeye ba�lanm��t�r. Bilim ve teknolojinin 
h�zla geli�mesiyle ortaya ç�kan yenilikler bir insan�n ömrü boyunca çok büyük 
de�i�ikliklerle kar��la�mas�na neden olur. Bu da, ki�ilerin küçük ya�larda 
ö�rendikleri �eyleri, ya�amlar�n�n geri kalan k�sm�nda yetersiz ve geçersiz 
k�lacakt�r. 
 
Alfred North Whitehead 1931 y�l�nda bu durumun fark�na varm��, “Art�k insanlar�n 
gençliklerinde ö�rendikleri �eylerin onlar�n ya�amlar� boyunca kullanmalar� sav� 
geçersiz hâle gelmi�tir” demi�tir. Bugün çok önemli de�i�imlerin meydana gelme 
süresi bir insan�n ömründen daha k�sad�r. Bundan dolay� yap�lacak e�itim 
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insanlar�n olabilecek yeni ko�ullara haz�rl�kl� olmalar�n� sa�lamal�d�r. Bu nedenle 
e�itim, ya�am boyu sürekli ara�t�rma süreci olarak tan�mlanmak zorundad�r. 
Böylece herkes için (hem yeti�kinler hem çocuklar) en önemli ö�renme, öz 
yönetimli ara�t�rma becerileri kazand�rarak nas�l ö�renilece�inin ö�renilmesidir  
[10, 11]. 
 
Bilgi toplumunda ele�tirel dü�ünen, sorun çözebilen, ba��ms�z karar verebilen ve 
ya�am boyu ö�renme becerisine sahip bireylerin yeti�tirilmesi üniversiteler için son 
derece büyük bir önem ta��maktad�r. Çak�n’a göre; üniversiteler kat� bir disiplinle 
mevcut bilgilerin ö�retildi�i kurumlar de�il, sorgulama, yarat�c�l��� özendirme ve 
sürekli ö�renme becerisi kazand�rma dü�üncesinin kazand�r�lmas�n�n amaçland��� 
yerler olmal�d�r.  
 
Üniversiteler için dönüm noktas� olan Bologna Süreci (1999),  ya�am boyu 
ö�renmeyi hayata geçirmek için yüksek ö�retimin önemli katk� sa�lam��t�r. Bu 
do�rultuda olu�turulan Avrupa Üniversiteler Birli�i (EUA)’nin Prag (2001)’ da 
yapt��� toplant� sonras� yay�nlad��� ve 32 ülke e�itim bakan� taraf�ndan imzalanan 
bildiride;  

• Ya�am boyu ö�renme  

• Yüksekö�retimde ö�renci kat�l�m�  

• Avrupa yüksek ö�reniminin daha cazip hale getirilmesi, konular� vurgulanm��t�r.  
 
Bologna Süreci ile yüksekö�retimde öngörülen de�i�imler üniversiteleri de 
harekete geçirmi�, bu yönde çe�itli çal��malar ba�lat�lm��t�r. Yüksekö�retiminin 
mevcut durumuna ili�kin Yüksekö�retim Kurulu taraf�ndan 2003 y�l�nda haz�rlanan 
bir raporda, üniversitelerimiz için öngörülen yap�sal de�i�iklik ba�l��� alt�nda ça��n 
gerektirdi�i mezunlar için baz� özelliklere yer verilmi�, günümüzde yüksekö�retim 
mezunu ki�ilerde aranan temel nitelikler a�a��daki gibi s�ralanm��t�r:  

• Disiplinler aras� proje gruplar�nda çal��abilme yetene�i,  

• Sorun çözebilme ve analitik dü�ünme yetene�i,  

• Kendi dilinde ve en az bir yabanc� dilde yaz�l� ve sözlü ileti�im yetene�i,  

• Bilgisayar okuryazarl���,  

• Bir mesleki alanda derinlik yan�nda ilgili bir yan alan ile de�i�ik bir alanda 
geni�lik [2, 12, 13].  
 
 

AVRUPA B�RL���N�N YA�AM BOYU E��T�M POL�T�KASI 
 
Avrupa Birli�i, ya�am boyu ö�renmeyi, “bilgi, beceri ve yeterlili�i geli�tirmek 
amac�yla belirli bir süreyle yap�lan e�itim faaliyetlerinin tümü” �eklinde ifade 
etmektedir [14]. 
 
A��rl�kl� olarak ekonomik bir yap� olarak görülen AB’nin 1970’li y�llara kadar 
e�itim konusunda herhangi bir projesi bulunmamaktad�r. E�itimle ilgili ilk çal��ma 
1973 y�l�nda haz�rlanan Avrupa Toplulu�unda Yüksek Ö�retim Muht�ras� adl� 
rapordur. Ayn� y�l Avrupa Toplulu�unda Aç�k Uzaktan E�itim bildirisi 
yay�nlanm��t�r. 1980’li y�llar�n ortalar�ndan itibaren e�itimin farkl� alanlar�nda 
hizmet veren programlar yürürlü�e girmi�tir. Sürekli e�itimle ilgili ilk metin 1993 
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y�l�nda haz�rlanan ye�il bültendir. Bu metinde i�sizlerin tekrar emek piyasas�nda i� 
bulmalar�n� sa�lamak amac�yla sürekli meslekî e�itim sisteminin sistematik bir 
yap�ya kavu�turulmas� öngörülmü�tür. Di�er bir rapor ise komisyon karar� olan 
Beyaz Bültendir. 1995 y�l�nda haz�rlanm��t�r. Ö�renen topluma do�ru: Ö�renme 
ve Ö�retme ba�l���n� ta��maktad�r. Ya�am boyu ö�renme konusunda birli�in 
amaçlar� ve yap�lmas� gerekenler belirlenmi�tir [10]. 
 
1990'l� y�llardan itibaren, aktif vatanda�l���n, sosyal bütünle�menin ve istihdam�n 
geli�mesi için temel bir politika olarak kabul edilen ya�am boyu ö�renme, Avrupa 
Birli�i �stihdam Stratejisi'nin de önemli bir unsuru haline gelmi�tir. Avrupa 
Birli�i'nin en temel istihdam konular�n�n uzun dönemli olarak planland��� ve 
istihdamla ilgili önemli kararlar�n al�nd��� Lizbon Zirvesi'nde de aktif istihdam 
politikalar� içinde ya�am boyu ö�renmeye a��rl�k verilmesi gerekti�i özellikle 
vurgulanm��t�r. 1996 y�l�, ya�am boyu ö�renme aç�s�ndan Avrupa'da bir dönüm 
noktas� olmu�tur. Avrupa Parlamentosu'nun ve Avrupa Konseyi'nin 2493/95 say�l� 
karar�yla 1996 y�l� "Avrupa Ya�am Boyu Ö�renme Y�l�" olarak kabul edilmi�tir. Bu 
olay, bu konuda Avrupa Birli�i'nde ortak karar alma sürecini ba�latm��t�r. Avrupa 
Parlamentosu taraf�ndan, f�rsat e�itli�i ve sosyal bütünle�menin 
gerçekle�tirebilmesinde ya�amsal öneme sahip bir konu olarak görülen ya�am 
boyu ö�renme y�l�n�n 4 temel amac� �öyle s�ralanabilir: 

1. Ya�am boyu ö�renmenin bireylerin ki�isel geli�iminde anahtar bir faktör 
olarak önemi konusunda kamuoyunun dikkatini çekmek, Avrupa için emek 
yo�un bir kalk�nma ve rekabet modeli kurmak, 

2. E�itim ve ö�retim kurumlar� ile özellikle küçük ve orta boy isletmeler 
aras�ndaki i�birli�ini geli�tirmek, 

3. Akademik ve mesleki niteliklerin tan�mlanmas� yoluyla ortak bir Avrupa alan� 
yaratmak, 

4. Özellikle kad�n ve erkek aras�nda e�itime giri�te f�rsat e�itli�ini geli�tirmenin 
önemini vurgulamak [9]. 

 
 

AVRUPA B�RL���N�N E��T�M PROGRAMLARI 
 
AB 1995–2000 döneminde Socrates, Leonardo da Vinci ve Youth gibi bir dizi 
e�itim ö�retimi geli�tirme program�n�, Avrupa Konseyi Mart 2000’de Lizbon 
stratejisi ad� verilen program� ba�latm��t�r. 2002 y�l�nda, 2010 y�l�na kadar 
Avrupa’n�n dünya lideri olmas� amac�yla, çok daha iyi i�ler, daha büyük sosyal 
uyum ile birlikte ekonomik büyümeyi sa�lamak amaçlanm��t�r. 2000–2006 e�itim 
y�llar�n�n ba�ar� de�erlendirmelerinin ard�ndan, hayat boyu ö�renme alan�nda 
yeni bir 2007–2013 Bütünle�tirilmi� Eylem Plan� üzerinde anla�maya var�lm��t�r 
[8,15]. 
 
Avrupa Birli�inin E�itim Programlar� Çizelge 1’ de görülmektedir. 
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Projenin Ad� Konusu 

Comenius  
(Okul E�itimi) 

Okul i�birli�i Projeleri, 
Okul personelinin e�itilmesi, 
Bireysel e�itim burslar�, 
Networks (Bilgi a��)  

Erasmus 
(Yüksek Ö�retim) 

Avrupa’daki üniversiteler aras� i�birli�i 
Ö�retim eleman� ve ö�renci hareketlili�i 
Erasmus’a yönelik a� sistemleri, Networks  (Bilgi a��) 

Grunthvig  
(Yeti�kin E�itimi) 

Avrupa i�birli�i projeleri, 
Yeti�kin e�itiminde yap�salla�ma,  
Bireysel geli�im burslar�, 
Networks (Bilgi a��) 

Lingua 
(Dillerin Ö�retimi ve 
Ö�renimi) 

Dil ö�retimini geli�tirme, 
Araç-gereç geli�tirme 

Minerva  
(Aç�k ve Uzaktan E�itim) E�itim alan�ndaki bilgi ve ileti�im teknolojileri 

Socrates II 

E�itim kaynaklar�na h�zl� ula��m, 
Birlik ülkelerindeki ortak kültürel de�erlerin 
geli�tirilmesi, 
E�itimde yeni yakla��m ve teknolojilere destek 

Leonardo da Vinci II  
(Mesleki E�itim) 

Ya�am boyu E�itim, 
Dil becerilerini geli�tirme, 
Mesleki e�itimi geli�tirme, personel hareketlili�i, 
Bilgi ve becerilerin i� ya�am�na uyumunu sa�lama 

Tempus III 
(Yüksek Ö�retim) 

Orta ve bat� Avrupa ülkeleri ile yüksekö�retimde 
yeniden yap�lanmada i�birli�i 
Ö�renci de�i�im projeleri 
Üniversite yönetimi, bilgi a�� v.b. konular�nda 
i�birli�i 

Youth 
Farkl� ülkelerdeki gençler aras�ndaki ileti�im 
Yeteneklerinin geli�tirilmesi, ya�am boyu ö�renme 
Bilgi Avrupa’s�n�n olu�turulmas� 

Çizelge 1. Avrupa Birli�i E�itim Programlar� [16] 
 
 

SOCRATES 
 
Avrupa Birli�i'nin e�itim alan�ndaki en kapsaml� program� olan Socrates, her ya� 
ve düzeydeki e�itimi kapsayan Avrupa çap�ndaki ilk program olup, ya�am boyu 
ö�renme kavram�na da kapsaml� bir yakla��m getirmi�tir. Okul öncesi e�itimden 
doktora sonuna kadar her derecedeki genel e�itim, k�smen de meslekî e�itim 
kurumlar� aras�ndaki yönetici, ö�retmen, ö�retim eleman� ve ö�rencilere yönelik 
projeleri desteklemek üzere olu�turulmu� bir programd�r. 
 
Otuz Avrupa ülkesini kapsayan Socrates Program�'n�n hedefleri; 

- E�it f�rsatlar ile e�itimde Avrupal�l�k bilincini geli�tirmek ve art�rmak, 

- Avrupa dillerinin ö�renilmesini te�vik etmek, 

- ��birli�i ve e�itim amaçl� kar��l�kl� de�i�imi desteklemek ve engelleri ortadan 
kald�rmak, 

- E�itimde yenilikleri te�vik etmek ve ortak politika alanlar�n� belirlemektir.  
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Socrates Program�n�n faaliyetleri; 

- Kurumlar aras� kar��l�kl� de�i�im 

- Pilot projeler 

- Avrupa bilgi, ileti�im ve i�birli�i a�lar� 

- Dil becerilerinin geli�tirilmesi 

- Enformasyon ve ileti�im teknolojilerinin kullan�m� 

- De�erlendirme ve ara�t�rma 
 
Socrates Program� e�itim alan�nda semsiye bir program olup 5 temel alandaki 
çal��malardan olu�maktad�r. Bunlar: 
 
1. Comenius: Okul ö�retimidir. Amaçlar�;  

- Ö�rencilere ve e�itim personeline Avrupa’daki Farkl� kültürleri, dilleri ve 
dü�ünce yap�lar�n� tan�tmak  

- Ö�rencilere ki�isel geli�imleri, gelecekteki kariyerleri ve aktif bir Avrupa 
vatanda�� olmalar� yolunda gerekli olan temel ya�am becerilerini elde 
etmeleri için yard�m etmek 

- Okullar ve ö�retmen yeti�tiren kurumlar aras�nda Uluslar aras� i�birli�i ve 
de�i�imi te�vik etmek. 

 
2. Erasmus: Yüksek ö�retim, Erasmus program�; üniversiteler aras�nda i�birli�ini 
te�vik edip, ö�rencilerin ve e�itimcilerin Avrupa'da kar��l�kl� de�i�imini sa�layarak 
ve programa kat�lan ülkelerdeki çal��malar�n ve al�nan derecelerin akademik 
olarak tan�nmas� ve �effafl���n geli�mesine katk�da bulunmay� amaçlamaktad�r. 
 
3. Grundvig: Yeti�kin e�itimi ve di�er e�itim biçimleri 
 
4. Lingua: Avrupa dillerinin ö�reniminin desteklenmesi (daha az yayg�n olan ve 
daha az ö�retilen Avrupa dilleri öncelikli olarak), Avrupa Birli�i içerisinde dil 
çe�itlili�ini korumak ve art�rmak, dil ö�retme ve ö�renme kalitesini yükseltmek ve 
dil ö�renimine ya�am boyu eri�im imkân�n� art�rmakt�r. 
 
5. Minevra: E�itimde bilgi ve ileti�im teknolojilerinin kullan�lmas�d�r. 
 
Türkiye, Socrates II program�na 2000 y�l�nda dahil edilmi� olup programdan 
yararlanmak için öncelikle gerekli olan Ulusal Program�n� 19 Mart 2001'de 
aç�klam��t�r  [9, 17, 18].  
 
 

LEONARDO DA VINCI 
 
Leonardo Program� Avrupa Birli�i’ne üye ve aday ülkelerin mesleki e�itime yönelik 
politika ve uygulamalar�n� desteklemek ve geli�tirmek için yürütülen sektörsel bir 
e�itim program�d�r. Program�n ana amac�, ülkeleraras� i�birli�inin kullan�larak 
mesleki e�itim sistemleri ile uygulamalar�nda  

- Kalitenin geli�tirilmesini, 

- Yeniliklerin te�vik edilmesini,  

- Avrupa Boyutunun yükseltilmesini te�vik etmektir.  



1. �N�AAT MÜHEND�SL��� E��T�M� SEMPOZYUMU, ANTALYA                          

149

Program�n Hedefleri 

- Ki�ilerin bilgi ve becerilerinin art�r�lmas�, 

- Ya�am boyu e�itim / mesleki tecrübe ve yeterliliklerinin kalitesinin art�r�lmas�, 
ülkeleraras� teknolojik ve kurumsal de�i�iklikleri bütünle�tirilmesi, 

- Mesleki e�itim kurumlar� ile i�letmeler aras�ndaki i�birli�inin geli�tirilmesi, 

- �stihdam imkânlar�n�n art�r�lmas�, 

- Sürekli mesleki e�itim ve ömür boyu ö�renme iste�inin güçlendirilmesi, 
yar�n�n mesleklerine haz�rlanma ve teknolojik de�i�imlere uyumun te�vik 
edilmesi, 

- Mesleki e�itim alan�nda dil yeterliliklerinin geli�tirilmesi ve ortak bir 
terminolojinin olu�turulmas�, 

- Özellikle gençler için temel mesleki e�itimin desteklenmesi ve te�vik edilmesi, 

- Mali, sosyal veya fiziksel nedenlerle e�itimden yararlanamam�� ki�iler için 
temel mesleki e�itime veya ileri düzeydeki e�itimlere eri�imin 
kolayla�t�r�lmas�. 

 
Avrupa'da ya�am boyu ö�renmeyi hedefleyen Leonardo Program� 4 dönemden 
olu�mu�tur. 
1995 Öncesi:  Leonardo da Vinci 

1. Comett I (1986-89) ve II (1990-94) : Üniversite-Sanayi i�birli�i 

2. Eurotecnet (1990-94): E�itimde yeniliklerin özendirilmesi 

3. Force (1991-94): Sürekli e�itim 

4. Petra I (1987-91) ve II (1990-94): Gençler için mesleki e�itim 

5. Lingua (1990-94): Yabanc� dil ö�renimi. 

I.  Dönem:  Leonardo da Vinci 1995 – 1999 (5 y�l) 

II. Dönem:  Leonardo da Vinci 2000 – 2006 (7 y�l) 

III. Dönem: Lifelong Learning 2007 – 2013 (7 y�l)  
 
Avrupa e�itim ve istihdam politikalar� aras�nda bir köprü görevini gören ya�am 
boyu ö�renme konusunda Leonardo Program� anahtar haline gelmi�tir. Helsinki 
Zirvesi ile aday ülke statüsünü kazanm�� olan Türkiye de programa resmi olarak 
dahil olmu�tur [9, 19]. 
 
 

EQUAL 
 
Avrupa Birli�i'nin "daha çok ve daha iyi i�ler" stratejisinin bir parças� olan EQUAL 
Program�, i�yerinde ayr�mc�l�k ve e�itsizlikle mücadelede yeni yöntemleri 
ara�t�rmaya yönelik olarak geli�tirilmi� bir giri�imdir. Bu nedenle, programda 
e�itimde f�rsat e�itli�inin sa�lanmas� ve i�gücü piyasas�nda ya�anan e�itsizliklerin 
giderilmesinde ya�am boyu ö�renmenin önemi vurgulanmaktad�r.  
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Equal Program�nda belirlenen öncelikli konular: 

- Herkese aç�k olmas� gereken i�gücü piyasas�na giri�te güçlüklerle 
kars�la�anlara bu süreçte destek olunmas�, 

- ��gücü piyasalar�ndaki ili�kilerde �rkç�l�kla mücadele edilmesi, 

- K�rsal ve kentsel alanlarda yeni istihdam olanaklar�n�n yarat�lmas�nda 
kolayl�klar sa�lanmas�, 

- Sosyal ekonominin güçlendirilmesi ve i�lerin kalitesinin artt�r�lmas�, 

- Ya�am boyu ö�renmenin te�vik edilmesi, 

- ��verenlerin ve firmalar�n ekonomideki yap�sal de�i�ime adaptasyonlar�n�n 
sa�lanmas� ve yeni teknolojilerin kullan�m�n�n desteklenmesi, 

- Aile hayat� ile çal��ma hayat�n�n, i� organizasyonlar�n�n esnekli�ini ve 
etkinli�ini geli�tirilerek uyumlula�t�r�lmas�, 

- Cinsiyet ayr�mc�l���n�n sona erdirilmesi, 

- �� arayanlar�n entegrasyonuna yard�mc� olmakt�r [9]. 
 

SONUÇ VE ÖNER�LER 
 
Bilginin ve teknolojinin h�zl� bir devinim içinde oldu�u ça��m�zda ya�am boyu 
ö�renme önemli bir gereksinimin haline gelmi�tir. Ancak bu �ekilde de�i�en ve 
geli�en ko�ullara adaptasyonunun sa�lanmas�, ki�ilerin kendilerini sürekli olarak 
yenileyebilmeleri, dolay�s�yla bireysel ve toplumsal refaha ula��lmas� mümkündür. 
Ayr�ca, ya�am boyu ö�renme, aktif vatanda�l���n, sosyal bütünle�menin ve f�rsat 
e�itli�inin sa�lanmas�nda da önemli bir unsurdur. 
 
Ya�am boyu ö�renme, kalk�nm��l�k düzeyinin göstergesi olan bilgi toplumlar�nda 
bireylerin ya�amlar�n� iyi ko�ullarda sürdürebilmeleri için sahip olmalar� gereken 
bir beceridir. Bu yetene�e sahip olan bireyler ya�amlar�nda kar��lar�na ç�kan her 
türlü f�rsat� de�erlendirme imkân�na ula�abilirler. 
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�N�AAT MÜHEND�SL��� E��T�M�NDE YEN� E��L�MLER 
 

Y. Cengiz Toklu 
 
 

ÖZET 
 
Son y�llar in�aat mühendisli�i sorunlar�na e�ilen ve bu sorunlar�n giderilmesi için 
e�itimde neler yap�lmas� gerekti�ini inceleyen pek çok toplant�ya ve yay�na tan�k 
oldu. Söz konusu sorunlar, çok boyutludur. Bir boyut in�aat mühendisli�i 
mesle�inin eski günlerdeki �a�aal� durumunda görülmemesidir. Di�er boyut 
günümüzde her gün kar��la��lan küreselle�me, artan nüfus ve kentlile�me, çevre 
sorunlar� gibi geli�melere ayak uydurmad�r. Ba�ka bir boyut ise bilimsel ve 
teknolojik geli�melerin gerisinde kalmama, hatta önüne geçme çabalar�ndan 
olu�maktad�r. Her türlü geli�menin gittikçe artan h�zlarla ortaya ç�kmas�, 
dolay�s�yla uyum zaman�n�n k�salmas�, konunun ba�ka bir boyutu olu�turmaktad�r. 
Tüm bunlara yan�t verecek bir çözümü hemen bulmak olanak d���d�r, ayr�ca 
çözümün tek oldu�unu söylemek de do�ru de�ildir. Bu çal��mada, sorunlar ve 
çözüm önerileri irdelenmekte, de�erlendirilmekte ve eksik kalan unsurlar 
vurgulanmaktad�r. 
 
Anahtar Sözcükler: E�itim, in�aat mühendisli�i, müfredat, bilgi kütlesi, etkin 
yap�, ABET, MÜDEK 
 
  

G�R�� 
 
�n�aatç�l�k dünyan�n en eski i� kollar�ndan biridir. �nsanlar�n do�an�n olumsuz 
etkilerinden korunmalar� amac�yla kendilerine s���naklar in�a etmesiyle ilk olarak 
ortaya ç�kan bu i� kolu, su yap�lar�yla, tap�naklarla, an�tlarla, kentleri ve ülkeleri 
koruyan surlarla, yollarla, köprülerle ve di�er yap�larla yüzy�llar içinde giderek 
geli�mi�, çe�itlenmi� ve bugünkü düzeyine eri�mi�tir. Bundan 150 y�l kadar önce, 
bu i� kolu, ilk mühendislik dal� olan in�aat mühendisli�ini do�urmu� ve böylece ilk 
mühendislik e�itimi ba�lam��t�r. 
 
�n�aat Mühendisli�i (�M) e�itimi, teknolojinin geli�mesine ko�ut olarak geli�meler, 
at�l�mlar göstermi�, bu sayede in�aat alan� her zaman en ileri teknolojik 
geli�meleri yak�ndan takip etmi�, ço�u zaman da teknolojinin itici gücü olmu�tur. 
Mühendislik e�itiminde amaç, 20-30 y�l sonra gerçekten verimli olacak 
mühendisleri bugünden yeti�tirmektir. Gerçekten de, bugün bu dalda diploma 
alacak gençler, yurdun ve dünyan�n yap�la�mas�na esas katk�lar�n� 2030 
y�llar�ndan itibaren, yani 21. yüzy�l�n ikinci çeyre�inde ortaya koyacaklard�r. Bu 
demektir ki, üniversitelerimize in�aat mühendisi aday� olarak ad�mlar�n� atan genç 
k�zlar�m�z ve delikanl�lar�m�z, 21. yüzy�l�n ortalar�nda gerek duyacaklar� 
da�arc�klar� edinmek üzere s�n�flar� doldurmaktad�rlar. 
 
 

 
Y. Cengiz Toklu 

Yeditepe Üniversitesi, �n�aat Mühendisli�i Bölümü Kay��da��, Kad�köy, 34755 �stanbul, 
Türkiye 
E-posta: ctoklu@yeditepe.edu.tr 



1. �N�AAT MÜHEND�SL��� E��T�M� SEMPOZYUMU, ANTALYA                          

156

Do�ald�r ki bugünün gençlerine kazand�r�lmas� gereken bilgi, beceri ve davran�� 
biçimleri, 20 y�l önce üniversitelerde verilenlerden farkl� olmal�d�r. Bu farklar�n ne 
olmas� gerekti�i �u s�ralarda dünyan�n pek çok yerinde çal��ma konusudur 
(Duderstadt 1997, Niedzwecki 2000, Sack vd. 2000, Koehn 2004, Aktan vd. 
2005, Brito ve Ciampi 2005, Brito vd. 2005, Oberst ve Jones 2005, Altbach, 
Reisberg ve Rumbley 2009, Toklu 2010). Yap�lan çal��malar incelendi�inde, in�aat 
mühendisli�i e�itiminde reform, belki de devrim ad�yla an�labilecek de�i�ikliklerin 
nedenlerinin üç grupta toplanabilece�ini göstermektedir: 

- D�� etkenler. Dünyam�zda ya da çevremizde olu�an ve dolayl� olarak �n�aat 
Mühendisli�ini etkileyen nedenler: Küreselle�me, nüfus art���, kentlile�me, 
küresel �s�nma, sera etkisi, karbon gaz� sal�m�, sürdürülebilir kalk�nma, do�al 
kaynaklar�n eksilmesi, refahta e�itlik dü�ünce ve talepleri. 

- �n�aat Mühendisli�ine etkiyen teknolojik geli�meler. Bilgisayarlarda donan�m 
ve yaz�l�m olarak ilerlemeler, yeni hesaplama teknik ve algoritmalar�, yap�da 
özi�lerlik, robot bilimi, edilgen de�il etken tasar�m ve yap�m teknikleri, ak�ll� 
sistemler, zor ortamlarda in�aat gereksinimleri, sistem yakla��m�. 

- �n�aat Mühendisli�i için yeni yakla��mlar. �leri erdem dü�ünceleri ve meslek 
sorumlulu�u, in�aat mühendisli�i mesle�inin eski üstün durumuna getirilmesi, 
in�aat mühendislerinin ya�amda daha çe�itli görevler üstlenmeleri. 

 
  

B�LG� KÜTLES� KAVRAMI 
 
Soru, “21. yüzy�l�n ikinci çeyre�inde bilgi, beceri, ve deneyimlerinden 
yararlanaca��m�z in�aat mühendislerine, �imdiki y�llarda alacaklar� üniversite 
e�itiminde kazand�r�lmas� gereken bilgiler nelerdir” oldu�unda, bir “Bilgi Kütlesi” 
(BK) kavram�ndan bahsediliyor demektir. �ngilizcesi “Body of Knowledge” olarak 
kullan�lmakta olan bu kavramla bir mühendis aday�na kazand�r�lacak bilgilerin, 
becerilerin ve davran�� biçimlerinin tümü kastedilmektedir. BK’y� ortaya koyarken, 
iki önemli noktaya en ba�ta de�inilmesi yerinde olacakt�r. 

1. Ba�ar�m esasl� tarifler.  
BK, ba�ar�m, yani performans esas�na göre tariflenmektedir. Yani bir 
mühendisten beklenenler belirlenmekte, bu beklenenlerin hangi dersler ya da 
faaliyetler yard�m�yla sa�lanaca�� takip edilecek e�itim program�na 
b�rak�lmaktad�r. Örneklendirmek gerekirse,  a�a��da daha ayr�nt�l� görülece�i 
gibi, bir in�aat mühendisin ak��kanlar mekani�i problemlerini çözebilmesi, 
önderlik vas�flar�na sahip olmas�, tak�m çal��mas�nda ba�ar�l� olmas� 
istenmektedir. Söz konusu isteklerin yerine getirilmesi için hangi ders ya da 
derslerin al�naca��, hangi proje ya da projelerin yap�laca�� gibi konular 
üniversitenin iradesine b�rak�lmaktad�r. 

2. Her bilginin olmay���. 
20-25 y�l sonra hangi teknolojilerin geli�ece�i ve hangi noktalara ula�aca��, 
bilimde ne ilerlemelerin sa�lanaca�� konular�nda bugünden kesin hükümler 
verilemeyece�i, geçmi�ten gelen deneyimlerimizin de gösterdi�i gibi, aç�kt�r. 
Mesela proje yönetimi yaz�l�m paketlerinin bugünkü durumlar�na bak�p, 
2030’da bu programlar �öyle çal��acak demek olanaks�zd�r. Yani 2030 y�l�n�n 
mühendisine, kendisine o zaman gerekecek tüm bilgilerin bugünden verilmesi 
dü�ünülmesi bile do�ru olmayan bir hayaldir. Ancak, o mühendis aday�na 
hiçbir zaman geçerlili�ini yitirmeyecek olan temel bilgilerin, ömür boyu 
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ö�renme ve kendini geli�tirme a�k�n�n, toplumsal ve teknolojik geli�melere 
duyarl� olma ö�retisinin verilmesi mümkündür. ��te, burada söz konusu edilen 
BK, bu dü�üncelerle ileride kendisini geli�tirmeye aç�k mühendislerin 
yeti�tirilmesini amaçlayarak, k�sa sürede ça� d��� kalmayacak �ekilde 
planlanm��t�r. 

 
 

B�LG� KÜTLES�N�N �ÇER��� VE DER�NL��� 
 
�M adaylar�na üniversitelerde kazand�r�lacaklar hakk�ndaki çal��malar �u s�ralarda 
özellikle ABD'de Amerikan �n�aat Mühendisleri Birli�i (ASCE, American Society of 
Civil Engineers) taraf�ndan yap�lmaktad�r. Bu amaçla BK kavram� tarif edilmi� ve 
ayn� ad� ta��yan bir komite meydana getirilmi�tir (Toklu 2006).  Birkaç y�ll�k bir 
çal��ma sonucunda komite, raporunun ilk sürümünü 2004 y�l�nda, ikinci sürümünü 
ise 2008 y�l� içinde yay�nlam��t�r (ASCE 2008). Bu sat�rlar�n yazar�n�n da yaz��mal� 
üye olarak kat�ld��� bu çal��malar�n tüm dünyadaki �M e�itimini etkilemesi 
beklenmektedir.  
 
Bu raporlar tüm e�itim sürecinde üç ana konu oldu�unu vurgulamaktad�r. 
� Ne ö�retilecek ve ö�renilecek, 
� Bu bilgiler nas�l ö�retilecek ve ö�renilecek, 
� Bu bilgileri kim ö�retecek ve ö�renecek. 
 
Yukar�da söz konusu edilen komite bu üç sorudan özellikle birincisine, ne'ye yan�t 
bulmaya çal��t�. Nas�l ve kim sorular� için de baz� tavsiyeler ileri sürdü. Ne 
sorusunun yan�t� aran�rken, �M adaylar�na hangi bilgilerin verilece�i de�il, in�aat 
mühendislerinin hangi bilgi, beceri ve yeteneklere sahip k�l�nacaklar� üzerinde 
duruldu. Yani ç�kt�lar tariflenip, girdilerin bunlara göre seçilece�i ifade edildi.   
 
BK’n�n ilk sürümünde 15 ç�kt� belirlenmi�ti (Bkz. Ek. 1), bunlar esas�nda bilinen 
ABET ölçütlerinin biraz daha geni� olarak ifade edilmesiyle elde edilmi�ti. 
Türkiye’de kullan�lmakta MÜDEK ölçütleri ile bu ölçütlerin ko�utlu�u k�sa bir 
incelemede hemen görülecektir (Bkz. Ek. 2). 
 
�kinci sürümde, yeni unsurlar katmak dü�üncesiyle olmaks�z�n, sadece daha aç�k 
olma amac�yla, bu say� 24’e ç�kar�ld�. Bir in�aat mühendisine hangi konularda 
hangi bilgi ve becerilerin kazand�r�lmas�n�n uygun olaca��n� gösteren bu 24 
madde a�a��da verilmektedir. 
 
Temel Kazan�mlar 
 
1. Matematik:  Diferansiyel denklemlerle matematik problemlerini çözme ve 

bunu mühendislik problemlerine uygulayabilme 

2. Do�a bilimleri:  Fizik, kimya ve bir ba�ka do�a bilimi dal�ndan problemleri 
çözme ve bunlar� mühendislik problemlerine uygulayabilme 

3. Be�eri bilimler:  Be�eri bilimlerin önemini mühendislik uygulamalar�nda 
gösterebilme 

4. Sosyal bilimler:  Sosyal bilimlerin önemini mühendislik uygulamalar�nda 
gösterebilme 
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Teknik Kazan�mlar 
 
5. Malzeme bilimleri:  �M problemlerinin çözümünde malzeme bilimlerini 

kullanabilme 

6. Mekanik:  Kat� cisimler mekani�i ve ak��kanlar mekani�i problemlerini 
çözebilme 

7. Deneyler:  Bir gereksinmeyi kar��layacak deneyi tasarlayabilme, yapabilme; 
sonuçlar� çözümleme ve de�erlendirebilme 

8. Problem tan�ma ve çözme:  Problem tan�ma, formüle edebilme ve uygun 
tekni�i seçerek çözebilme 

9. Tasar�m:  Karma��k bir sistemi, bile�eni ya da süreci tasarlayabilme 

10. Sürdürülebilirlik:  Mühendislik i�lerini sürdürülebilir ba�ar�ma göre 
de�erlendirebilme 

11. Güncel konular ve tarihsel bak��:  Mühendisli�in ekonomik, çevresel, 
politik ve sosyal etkilerini çözümleyebilme, kar��la�t�rabilme 

12. Risk ve belirsizlik:  Yük ve kapasitelerin analizinde risk ve belirsizlikleri 
do�ru de�erlendirebilme; göçme ve ba�ar�s�zl�k olas�l�klar�n� gösterebilme 

13. Proje yönetimi:  Proje yönetimi belgelerini üretip de�erlendirebilme 

14. �M alanlar�nda geni�lik:  �M'nin en az dört teknik alan�nda analiz ve 
çözme yetene�i 

15. Teknik özelle�me:  �M'nin özel bir alan�nda sistem ve süreçler hakk�nda 
özelle�me 

 
 
Mesleki Kazan�mlar 
 
16. �leti�im:  Teknik olan ya da olmayan dinleyiciye sözlü, yaz�l�, sanal ve grafik 

olanaklarla bir projeyi sunabilme 

17. Politika:  Genel politika süreçlerini özel �M i�lerinde uygulayabilme 

18. �� ve kamu yönetimi:  �� ve kamu yönetimi kavram ve süreçlerini 
kullanabilme 

19. Küreselle�me:  Mühendislik i� ve hizmetlerini küresel ölçekte süzebilme 

20. Önderlik:  Bir grubun çal��mas�n� düzenleyip yönetebilme 

21. Tak�m çal��mas�:  Çok yönlü bir tak�m�n bir üyesi olarak verimli çal��abilme 

22. Davran�� biçimleri:  �M'nin mesleki uygulamalar�n� destekleyici davran�� 
biçimleri sergileme 

23. Ömür boyu ö�renme:  Mesleki uygulamalarda ömür boyu ö�renmeyi 
planlay�p uygulayabilme 

24. Mesleki ve etik sorumluluk:  Mühendislik problemlerinin çözümlerinin 
mesleki ve etik ölçülere uygunlu�unu sa�lama ve bu konularda ki�isel 
geli�meyi sa�lama 
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Görüldü�ü gibi, bu 24 madde de üç ana grup halinde toplanm�� bulunmaktad�r. 
�lk dört maddeyi içeren grup in�aat mühendislerinin edinece�i temel kazan�mlar� 
göstermektedir. Sonraki on bir madde teknik kazan�mlar�, en sondaki dokuz 
madde ise mesleki kazan�mlar� içermektedir. �n�aat mühendislerinin bu 
kazan�mlar� ayn� derecede, ayn� derinlikte edinmelerinin zorunlu olmad��� da 
ayr�ca dü�ünülmü�tür. Bu amaçla, Bloom ö�renme s�n�fland�rmas�na1 uygun 
olarak, alt� derinlik düzeyi belirlenmi�tir: 
 
Düzey 1: Fark�ndal�k 
Düzey 2: Kavrama 
Düzey 3: Uygulama 
Düzey 4: Analiz 
Düzey 5: Sentez 
Düzey 6: De�erlendirme 
 
Burada birinci düzey, konu hakk�nda temel ön bilgilere sahip olmay� 
göstermektedir. �kinci düzeyde konu iyice kavranm��t�r. Üçüncü düzeyde konu, 
uygulama yap�lacak derecede bilinmektedir. Dördüncü düzey bu konudaki 
uygulamalar�n analizinin yap�labilece�i seviyeye gelindi�ini göstermektedir. Konu 
hakk�nda sentez yap�labilecek düzeye gelindi�inde be�inci düzeye gelinmi� 
demektir. Konu hakk�nda genel de�erlendirilmelerin yap�labilece�i bilgi ve 
deneyim edinildi�inde son ve alt�nc� düzeye gelinmi� demektir. 
 
Bir �M aday�na, lisans e�itimi s�ras�nda BK’y� olu�turan 24 maddede de alt�nc� 
düzey için yeterli olacak bilgi, beceri ve deneyimlerin kazand�r�labilece�i 
dü�ünülemez. Bu 24 maddede dört y�ll�k e�itim süresi sonunda, hangi düzeylerin 
hedeflendi�i Tablo 1’de verilmi�tir.  
Tabloda, lisans e�itimi süresince genellikle üçüncü düzeye ula��laca��, baz� 
konularda dördüncü düzeyin, bir konuda ise be�inci düzeyin hedeflendi�i, hiçbir 
konuda ise alt�nc� düzeye ula��lman�n dü�ünülmedi�i görülmektedir. Tablonun sa� 
taraf�ndaki bo�luklar�n önemli bir k�sm�n�n mezuniyet ile yetkin mühendislik 
aras�ndaki sürede ve yüksek lisans e�itimi süresince doldurulaca�� ayr�ca 
dü�ünülmü�tür. 
 
Söz konusu komitenin çal��malar�nda, bu 24 maddede belirtilen bilgilerin derslere 
da��l�m� konusunda belirleyici tümceler kullan�lmad���n� burada bir kez daha 
belirtmek yerinde olacakt�r. Maddelerde belirtilenler, mühendis adaylar�n�n 
kazanmas� istenilen bilgi ve yeteneklerdir. Bu bilgi ve yeteneklerin hangi ders, 
deney ve uygulamalarla ö�rencilere kazand�r�laca�� üniversitelerin kendilerine 
b�rak�lm��t�r. Buradaki baz� maddeler birkaç dersin konusu olabilece�i gibi, bir 
derste birkaç maddenin i�lenmesi de olanakl�d�r. 
 
 

ÖNCEK� UYGULAMALARLA KIYASLAMALAR 
 

Önceki paragraflarda verilen tariflere göre, BK hakk�nda a�a��daki 
de�erlendirmeleri yapmak mümkündür. 
 
 

1 Özgün �ngilizce ifadeleriyle: Knowledge, comprehension, application, analysis, design, 
evaluation 
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Ba�ar�m esasl�, daha bilinçli 

BK’n�n ba�ar�m temelli olmas� çok yerinde olmu�tur. Burada örnek al�nan ABET 
ölçütlerinin de, Türkiye ve KKTC’de uygulanmakta olan MÜDEK kurallar�n�n da 
ayn� temelde oldu�una de�inmek yerinde olacakt�r (�enatalar, Payz�n ve Platin 
2005). Bu �ekilde, girdiler üzerine de�il de ç�kt�lar üzerine k�s�tlamalar koyman�n 
üniversitelerin dinamizmine ve özgürlüklerinin artmas�na katk� sa�layaca��, 
e�itime daha bilinçli yakla�may� destekleyece�i aç�kt�r. 
 
�leriye dönük 

BK’n�n verilecek bilgiyi de�il de kazand�r�lacak niteliklerin çerçevesini belirliyor 
olmas�, zaman içinde eskimesini ve kullan�m d��� kalmas�n� önlemektedir. Bu 
yüzdendir ki gelecek y�llardaki ilerlemeler ve geli�meler, kolayca BK kurallar�na 
göre kullan�labilir olacakt�r. 
 
Daha az teknik 

Kazand�r�lacak niteliklerin ABET’in temel ölçütlerinden ba�layarak, önce 15’e, 
daha sonra da 24’e ç�kar�lmas�, dikkat edilirse, teknik konulardan de�il, mesleki 
yönlerden olmu�tur. Bu sayede konular�n sadece teknik yönlerini gören ve ona 
göre davranan teknisyenlerin de�il, meselelere çok daha geni� aç�lardan bakan, 
be�eri ve sosyal yönleri kuvvetli, yöneticilik yönleri güçlendirilmi� 21. yüzy�l 
mühendislerinin yeti�tirilmesi amaçlanmaktad�r. Bu yakla��m belki de özellikle 
Türkiye için çok do�rudur. BK’n�n amaçlar� gerçekle�ti�inde, Türkiye’nin s�navlarda 
en ba�ar�l�lardan olup ta zor mühendislik bölümlerinde okumaya hak kazananlar, 
mezuniyetten sonra dar kapsaml� mesleklerde s�k���p kalmayacaklar, çok daha 
geni� çerçeveli roller üstlenerek ülkelerinde daha da yararl� olacaklard�r. 
 

 
Tablo 1. Bilgi Kütlesi maddelerinin kazand�r�lma düzeyleri 
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Atatürkçü dü�ünce, Türkçe ve en az bir yabanc� dil 

BK’n�n hedeflerine, özel ko�ullar�n� dü�ünerek, ülkemizde birkaç ek yap�lmas� 
yerinde olacakt�r. Bunlardan birincisi daima ileriye gitmeye dönük Atatürkçü 
dü�ünce sahibi olmak, di�eri de Türkçenin bilinmesine ve özellikle teknik 
alanlarda kullan�lmas�na en ufak bir engel getirmeden, en az bir yabanc� dilde 
yeterli bilgiye sahip olabilmektir. 
 
Kim 

BK komitesi üniversitedeki e�itimcilerin bilimsel yönlerinin kuvvetli olmas�n�n yan� 
s�ra, büyük bir k�sm�n�n i� deneyiminin olas�n� da öngörmektedir. 
 
 

EK KONULAR 
 
Yukar�da söz konusu edilen çal��malar�n do�ru yönde olsalar da yeterli olduklar�n� 
söylemek olanakl� de�ildir. A�a��daki konular�n da in�aat mühendisli�i e�itiminde 
önemli yerler almalar�n�n gerekli oldu�u dü�ünülmektedir. 
 
- Eniyileme in�aat mühendisli�i e�itiminde yeterli kapsamda ele 

al�nmamaktad�r. Oysaki sezgisel yöntemlerdeki geli�meler, pek çok yeni 
algoritmalar�n ortaya ç�kmas�na, eskiden çözülemeyen problemlerin 
çözülebilmelerine olanak tan�maktad�rlar. Bu problemler tasar�m (örnek olarak 
bkz. Ding 1986, Shrestha ve Ghaboussi 1998, Hatay ve Toklu 2002, Toklu 
2003, Kicinger, Arciszewski ve DeJong 2005, Toklu 2005, Yi ve Kumar 2007, 
Afshar 2009) ve irdeleme (Toklu 2004a, Toklu 2009) problemleri 
olabilmektedir. Bu yöntemler in�aat mühendisli�i e�itimde mutlaka etkin bir 
yer tutmal�, mezunlar örne�in kal�t�msal algoritmalar�n, tavlama benzetiminin, 
kar�nca kolonisi yönteminin ne oldu�unu ve mühendislik problemlerine nas�l 
uyguland�klar�n� bilmelidirler. 

- �n�aat mühendisleri hala tasar�mc�dan çok irdelemeci olarak yeti�tirilmektedir. 
BK2’de irdeleme ve tasar�m s�ras�yla dördüncü ve be�inci düzeyler olarak 
görülmü�ler, baz� konular�n irdeleme düzeyine kadar, baz�lar�n�n ise tasar�m 
düzeyine kadar ö�rencilere kazand�r�laca�� belirtilmi�tir. Bunlara örnek olarak, 
lisans, yüksek lisans ve yetkinlik öncesi çal��malar� da içeren tüm e�itim 
süresince mekanik, problem çözme, önderlik bilgi ve yeteneklerinin irdeleme 
düzeyine kadar; deney yapabilme, ileti�im ve ömür boyu ö�renim gibi di�er 
baz� bilgi ve yeteneklerin ise ayn� sürede tasar�m düzeyine kadar edinilmesi 
öngörülmü�tür. Sadece lisans e�itimi dü�ünüldü�ünde, irdeleme düzeyi 
mekanik, deneyler, in�aat mühendisli�inde yayg�n bilgi, ileti�im ve erdem 
konular� için geçerli olmakta; tasar�m düzeyi ise sadece tasar�m konusu için 
istenmektedir.  Tasar�m düzeyine eri�me, irdeleme düzeyine eri�meye göre çok 
daha zor oldu�undan birinciye ula��m�n ikinciye ula��ma göre daha az olmas� 
ola�an kar��lanabilir, ancak, mühendis adaylar�na tasar�mda ba�ar�l� olman�n 
yollar�n�n kazand�r�lmas�n�n bir yolunun bulunmas� da gerekli 
dü�ünülmektedir.  

- �n�aat mühendisli�i e�itiminde etken yap� tasar�m� ve yap�m� konusunda temel 
bilgiler henüz hiç bir �ekilde yer almamaktad�r. Oysaki etken, ak�ll�, zeki yap� 
ve sistemlere geçme zaman� çoktan gelmi�tir (Utku 1998, Toklu 2004b, Liu vd. 
2005). 
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- Bu güne kadar mutlaka ba�lanm�� olmas� gereklili�ine ra�men in�aat 
mühendisli�i e�itimine henüz girmemi� olan konulardan bir di�eri de yap�mda 
özi�lerlik ve robot kullan�m�d�r. Unutulmamal�d�r ki bugün üniversite 
s�n�flar�nda e�itim gören mühendis adaylar�, birkaç on y�l sonra özi�ler 
olmayan sistemleri belki de unutmu� olacaklard�r. 

- �n�aat mühendisli�i ve nanoteknoloji gibi yeni teknolojilerle olan ili�kiler henüz 
yeterince kurulmu� de�ildir. Di�er taraftan, mühendisler hala deterministik 
problemlere kar�� haz�rl�kl�, stokastik problemlere kar�� çok haz�rl�ks�z olarak 
yeti�tirilmektedir. Oysa ki gerçek hayatta pek çok problem stokastik özellikler 
ta��r. Bir di�er ihmal edilen yakla��m da konulara sistem bilimi aç�s�ndan de�il 
de tekil problemler gibi bak��t�r.  

- �n�aat mühendisli�i ö�rencilerine zor ortamlarda yap�lacak çal��malar 
konusunda hemen hiç bilgi verilmemektedir. Bu eksiklik, in�aat 
mühendislerinin önümüzdeki y�llarda örne�in dünya d��� ortamlarda yap�lacak 
çal��malar�n d���nda kalmalar� sonucunu do�uracakt�r (Toklu 2000, Toklu 
2001). 

- Gerek içinde ya�ad���m�z ko�ullar�n, gerekse bilim ve teknolojinin, di�er 
taraftan görü� ve beklentilerin gittikçe artan bir ivmeyle de�i�mesi ile sürekli 
e�itim ya da ömür boyu e�itim gibi kavramlar giderek önem kazanmaktad�r. 
Gelece�in mühendislerine bu bilincin verilmesinin ve gerekli tekniklerin 
ö�retilmesinin zaman� gelmi�tir. Bu gün için bildiklerimiz, yak�n dönemde, 
uzaktan ö�renim ve e-ö�renme tekniklerinin bu amaçla kullan�labilecek 
yollardan oldu�unu göstermekte, ileride daha ba�ka yöntemlerin de 
ç�kabilece�ini dü�ündürmektedir. Meslek kurulu�lar�m�z�n ve üniversitelerin bu 
konularda ara�t�rma yapmalar� ve uygulamalara ba�lamalar� yerinde olacakt�r.  

- Erdem konusu mühendisli�imizin ne yaz�k ki en zay�f halkas� gibi 
gözükmektedir. Tasar�mc�l�k, ya da yap�mc�l�k konular�nda belirgin bir eksiklik 
göstermeyen mezunlar�m�z, özelikle denetim konular�nda di�er alanlarda 
oldu�u kadar ba�ar�l� olamamaktad�rlar. Üniversitelerimizde ve meslek 
kurulu�lar�m�zda mühendislik sorumlulu�u ve erdemi konular�na özel bir önem 
verilmesi gerekli olarak dü�ünülmektedir. 

 
Bunlar ve buna benzer konular�n in�aat mühendisli�i e�itiminde mutlaka ele 
al�nmas� gerekmektedir. Çünkü bu günlerde e�itilen adaylar, ancak 21. yüzy�l 
ortalar�na do�ru en verimli ça�lar�na ula�acaklar, etraflar�na söz geçirecek 
konumlarda olacaklard�r. Demek ki bu adaylar�n mezun olduklar�nda, bugünün 
bilgileriyle donat�lm�� olmalar� yeterli olmayacakt�r, esas istenen onlar�, özi�lerli, 
robotlu, dünya d��� ortamlarda uygulamalar gerektiren, yepyeni bilgisayarlarla (ya 
da daha ba�ka yard�mc� ortamlarla) dolu gelece�e; devaml� ö�renen ve 
kendilerini geli�tiren, ba�ka disiplinlerle i�birli�i yapabilen, dünyaya sadece bir 
teknisyen gözüyle de�il de sosyal yönü kuvvetli yöneticiler gözüyle bakabilen 
insanlar olarak haz�rlamakt�r. 
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SONUÇ VE ÖNER�LER 
 
�n�aat mühendisli�ini bugün ve yak�n gelecekte etkileyecek unsurlar üç ba�l�k 
alt�nda toplanabilir. 

- D�� etmenler (Küreselle�me, iklim de�i�iklikleri, sürdürülebilirlik, nüfus art���, 
kentle�me, azalan do�al kaynaklar, yükselen ya�am standartlar�,toplumlar�n 
e�it payla��m istekleri) 

- Bilim ve teknolojideki ilerlemeler (Etken, ak�ll�, zeki yap�lar ve sistemler; 
yap�mda özi�lerlik, robotlar; zor ortamlarda in�aat�n yakla�mas�), 

- �n�aat mühendisli�i tarifinde yeni yakla��mlar (Daha geli�mi� mesleki ahlak ve 
erdem standartlar�, in�aat mühendisli�i mesle�inde görülen ini�, in�aat 
mühendislerinin gelecekte üstlenecekleri roller). 
 

Tüm bu unsurlar in�aat mühendisli�i için yeni standartlar�n, belki de yeni tariflerin 
ortaya ç�kmas�n� zorlamaktad�r. Bu yeni standartlar ve tarif, do�ald�r ki, tüm in�aat 
toplulu�unun, özellikle de meslek kurulu�lar�n�n, üniversitelerin, akreditasyon 
kurulu�lar�n�n ve in�aat firmalar�n�n katk�lar�yla belirlenecektir. Ortaya ç�kacak 
de�i�im, belki bir reform, belki de devrim niteli�inde olacakt�r. Görünen odur ki, 
bu konuda çal��malar dünyan�n her yerinde zaten ba�lam�� bulunmaktad�r. 
 
Bu süreçte ihmal edilmemesi gereken iki nokta vard�r. Bunlardan birincisi, 
kar��la��lmas� do�al olarak beklenilecek muhafazakârl�kt�r, de�i�imlere kar�� 
ç�kacak, yava�latacak ki�i ve kurulu�lar mutlaka olacakt�r. Ne var ki, di�er nokta 
bu engelin k�sa sürede a��lmas�n� mutlaka sa�layacakt�r, o da bu de�i�iklikleri 
zorlayan etkenlerin büyük bir ivmeyle artan güçleridir. 
  
Bu çal��mada da özetlendi�i gibi, dünyan�n dört bir yan�nda in�aat mühendisli�i 
e�itiminde iyile�tirme çabalar�n�n ba�lam�� olmas�, konu hakk�nda oldukça ileri 
düzeyde bir bilinçlenme oldu�unun önemli bir göstergesidir. Bu mesle�e gönül 
vermi� olanlar, yap�lmas� gerekli olan iyile�tirmelerin fark�ndad�rlar. Söz konusu 
bilinçlenme ve fark�ndal�k, mesle�in gelece�i hakk�nda iyimser olunmas�n� 
sa�layacak düzeydedir. Tek sorun, gezegenimizde olu�an de�i�ikliklere geriden 
gelerek ayak uydurmak de�il, önden giderek yol göstermek olacakt�r. 
 
 

KAYNAKLAR 
 
[1] Afshar, M. H. (2009). Partially constrained ant colony optimization algorithm 

for the solution of constrained optimization problems: Application to storm 
water network design. Advances in Water Resources, 30, 954-965. 

[2] Aktan, A. E., Balaguru, P., Ghasemi, H. M., Mufti, A., McCabe, S. (2005). 
Reforming civil engineering education given the challenges related to 
infrastructure engineering and management. Keynote paper presented at 
Second International Conference on Structural Health Monitoring of Intelligent 
Infrastructure, Shenzhen, China. 

[3] Altbach, P. G., Reisberg, L., Rumbley, L. E. (2009). Trends in global higher 
education: Tracking an academic revolution: A report Prepared for the 
UNESCO 2009 World Conference on Higher Education, UNESCO, Paris, 
247pp. 



1. �N�AAT MÜHEND�SL��� E��T�M� SEMPOZYUMU, ANTALYA                          

164

[4] ASCE Body of Knowledge Committee on Academic Prerequisites for 
Professional Practice (2008). Civil engineering body of knowledge for the 21st 
century: preparing the civil engineer for the future. 2nd ed. ASCE Press. 

[5] Brito, C. Da R. ve Ciampi, M. M. (2005). Setting the starting point to 
encounter the path to the future of engineering and technology education. In 
Ozturk, Flueckiger, Gurer, Ruprecht (eds), 2005. Proc. Design of Education in 
the 3rd Millenium: Frontiers in Engineering Education, September 12-15, Vol. 
2, (pp. 383-392). Yeditepe University, Istanbul. 

[6] Brito, C. Da R., Ciampi, M. M., Zakharov, V. G., Avenarius, I. A. (2005). The 
role of international cooperation in the promotion of new approaches in 
engineering education worldwide In Simsek, Yaman (eds) Engineering 
Education at the Cross-Roads of Civilizations, SEFI 33rd Conference 
Proceedings 7-10 September, (pp.199-206) Middle East Technical University, 
Ankara, Turkey. 

[7] Ding, Y. (1986). Shape optimization of structures: a literature survey. 
Computers ve Structures, 24, 985-1004.  

[8] Duderstadt, J. J. (1997). The future of the university in an age of knowledge. 
Journal of Asynchronous Learning, 1(2), 78-88. 

[9] Hatay, T. , Toklu, Y. C. (2002) "Optimization of Trusses Using Simulated 
Annealing Method", ACE2002, 5th International Congress on Advances in 
Civil Engineering, Istanbul, Turkey, 25-27 September 2002. PALA, S., ILKI, 
A.(eds) ISBN 975-561-220-3, Vol.1, pp. 379-388. 

[10] Kicinger, R., Arciszewski, T., DeJong, K. (2005) Evolutionary computation and 
structural design: A survey of the state-of-the-art. Computers and Structures, 
83, 1943-1978 

[11] Koehn, E. (2004). Enhancing civil engineering education and ABET criteria 
through practical experience. Journal of Professional Issues in Engineering 
Education and Practice, 130 (2), 77-83. 

[12] Liu, S-C.; Tomizuka, M.; Ulsoy, A. G. (2005). Challenges and opportunities in 
the engineering of intelligent systems. Smart Structures and Systems, 1, 1-12. 

[13] Niedzwecki, J. M. (2000). Challenge: Civil engineering education 2000 and 
beyond. CEE New Millennium Colloqium, March 20-21, MIT, Massachusetts, 
USA. 

[14] Oberst, B. S. ve Jones, R. C. (2005). Megatrends for European engineering 
educators. In Simsek ve Yaman (eds.), Engineering Education at the Cross-
Roads of Civilizations, SEFI 33rd Conference Proceedings, 7-10 September 
(pp. 437- 443). Middle East Technical University, Ankara, Turkey. 

[15] Sack, R., Bras, R. L., Daniel, D. E., Hendrickson, C., Smith, K. A., Levitan, H. 
(2000). Reinventing civil engineering education. CEE New Millennium 
Colloqium. March 20-21, MIT, Massachusetts, USA. 

[16] Shrestha, S. M. ve Ghaboussi, J (1998). Evolution of Optimum Shapes Using 
Genetic Algorithm. Journal of Structural Engineering, (ASCE) 124(11), 1331-
1338. 

 



1. �N�AAT MÜHEND�SL��� E��T�M� SEMPOZYUMU, ANTALYA                          

165

[17] �enatalar, A. E.; Payz�n, A. E.; Platin, B. E. (2005) “Engineering Evaluation 
Board (MÜDEK): Initial Observations on Engineering Accreditation in Turkey”. 
Proc. Design of Education in the 3rd Millenium, September 12-15, 2005, 
Yeditepe University, Istanbul  

[18] Toklu, Y.C. (2000). Civil engineering in the design and construction of a 
lunar base. In SPACE 2000, 7th ASCE Congress on Engineering, Construction, 
Operations and Business in Space,  Proceedings, (pp. 822-834). 27 March - 2 
March, Albuquerque, USA. 

[19] Toklu, Y.C. (2001) Uzay �n�aat Mühendisli�i, 1. Ulusal Uçak, Havac�l�k Ve 
Uzay Mühendisligi Kurultay� - Bildiriler 12-13 May�s, MMO Yay�n No: 
E/2001/265 pp.104-108, Eskisehir, ISBN 975-395-440-9. 

[20] Toklu, Y.C. (2003) Aggregate Blending Problem - An Arena of Applications of 
Optimization Methods, ICCCBE-IX The 9th International Conference on 
Computing in Civil and Building Engineering, pp. 363-368, Taipei, Taiwan; 3-
5 April 2002; ISBN 986-80000-0-7. 

[21] Toklu, Y. C. (2004a). Nonlinear analysis of trusses through energy 
minimisation. Computers and Structures, 82 (20-21), 1581-1589. 

[22] Toklu, Y.C. (2004b). Considerations on the design of space structures - Active 
design and inclusion of nonlinear effects. 9th ASCE ASD International 
Conference- Earth ve Space, League City/Houston, Texas, USA, March 07-10, 
pp.704-710. 

[23] Toku, Y.C. (2005) "Aggregate Blending Using Genetic Algorithms", Computer-
Aided Civil and Infrastructure Engineering, 20:6, Nov 2005, pp. 450-460 . 

[24] Toklu, Y. C. (ed.) (2006). Proceedings of eduCEE'06 Int. Worksop on Reform in 
Civil and Environmental Engineering Education. 4-7 October, Bahcesehir 
University, Istanbul, Turkey. 

[25] Toklu, Y.C. (2009). Optimization in structural analysis and design. ASCE 
Structures 2009 Congress, Austin, Texas, USA, April 30 - May 2. 

[26] Toklu, Y. C. (2010) New issues in civil engineering education. Bask�da 

[27] Utku, �. (1998). Theory Of Adaptive Structures. CRC Press, 304pp. 

[28] Yi, W., Kumar, A. (2007) Ant colony optimization for disaster relief 
operations. Transportation Research Part E, 43, 660-672 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. �N�AAT MÜHEND�SL��� E��T�M� SEMPOZYUMU, ANTALYA                          

166

EK 1. 

ASCE BK Komitesince 1. Sürümde (2004) Öngörülen Ç�kt�lar 
 
1. Matematik, temel bilim ve mühendislik bilgilerini uygulama yetene�i, 
2. Deney tasarlama ve yapma yetene�i ile verileri çözümleme ve yorumlama 

yetene�i, 
3. Herhangi bir gereksinimi kar��layacak bir sistemi, bile�eni ya da süreci 

tasarlama yetene�i, 
4. Çok disiplinli tak�mlarda çal��ma yetene�i, 
5. Mühendislik sorunlar�n� belirleme, formüle etme ve çözümleme yetene�i, 
6. Mesleki ve etik sorumluluklar� anlayabilme yetene�i, 
7. Verimli ileti�im kurabilme yetene�i, 
8. Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal ölçekte etkilerini kavrama 

yetene�i, 
9. Ömür boyu e�itimin gereklili�ini kavrama ve uygulama yetene�i, 
10. Güncel konular� bilme yetene�i, 
11. Mühendislik uygulamalar� için gerekli teknikleri, becerileri ve mühendislik 

araçlar�n� kullanabilme yetene�i, 
12. �M’nin özel bir alan�nda bilgilerini uygulama yetene�i, 
13. Proje, yap�m ve varl�k yönetimi konular�n�n unsurlar�n� anlama yetene�i, 
14. �� hayat�, siyaset ve yönetim konular�n�n temellerini anlama yetene�i, 
15. Önderlerin görevleri ve davran��lar�, önderli�in esaslar�n� bilme yetene�i. 
 
 
EK 2. 

MÜDEK De�erlendirme Ölçütleri 
 
Mezunlar�n a�a��daki niteliklere sahip oldu�u kan�tlanmal�d�r: türevsel 
denklemleri de içerecek biçimde matematik, olas�l�k hesaplar� ve istatistik, 
matemati�e dayal� fizik ve genel kimya konular�nda yeterlilik; in�aat 
mühendisli�inin kabul görmü� temel alanlar�n�n en az dördünde yeterlilik; in�aat 
mühendisli�inin kabul görmü� temel alanlar�n�n en az ikisinde laboratuar deneyi 
yapabilme ve verileri yorumlay�p analiz edebilme becerisi; ders program�nda 
meslek e�itimiyle entegre biçimde yürütülen tasar�m deneyimleri arac�l���yla 
kazan�lm�� in�aat mühendisli�inde tasar�m becerisi; i� alma, pazarl�k usulü ihale 
ya da kaliteye dayal� seçme süreçleri, bir projeyi tamamlamak için tasar�mc� ve 
in�aatç�lar�n nas�l etkile�tikleri, yeterlili�in ve sürekli e�itimin önemi gibi mesleki 
uygulama meseleleri hakk�nda bilgi. 
 
MÜDEK – Mühendislik Programlar�n�n De�erlendirme Ölçütleri (Sürüm 1.1 – 
26.12.2007) 
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�N�AAT MÜHEND�SL��� E��T�M� ÜZER�NE DÜ�ÜNCELER 
 

Mustafa Aytekin* 

 
  
Özet: Mühendislik dallar�n�n en eskilerinden biri in�aat mühendisli�idir.  �n�aat 
mühendisli�i uygulamalar�n� sadece bilim olarak de�il, ayn� zamanda bir sanat 
olarak göz önüne almak gereklidir. Dolay�s� ile in�aat mühendisli�i e�itiminin bu 
durum dikkate al�narak yeniden yap�land�r�lmas� gerekmektedir. Sadece in�aat 
mühendisli�i de�il, ço�u mühendislik e�itimi, di�er bilimlerde oldu�u gibi de�il, 
kendisine uygun olan bir yöntemle gerçekle�tirilmelidir. Bunun için ço�u 
mühendislik dallar�nda e�itim ö�retim eleman� merkezli bir e�itim yerine 
ö�renci merkezli e�itimle gerçekle�tirilmelidir. Bu çal��mada, ö�renci merkezli 
e�itimin önemi üzerindeki dü�ünceler özetlenmektedir. 
 
Anahtar sözcükler: akreditasyon, in�aat mühendisli�i e�itimi, ö�renci merkezli 
e�itim. 
 
 

G�R�� 
 
�n�aat mühendisleri özellikle son y�llarda deprem ve heyelan gibi do�al afetler ile 
üretim hatalar�ndan kaynaklanan can ve mal kay�plar�n�n s�kça meydana 
gelmesinden dolay� giderek artan psikolojik bask� alt�ndad�rlar. Depreme dayan�kl� 
yap� tasar�m� ve in�as� büyük önem kazanm��t�r. �n�aat yeri seçimi ve zemin 
ko�ullar�n�n yap� davran���na etkisi popülarite kazanm��, temel sisteminin 
güvenilirli�i üst yap� aç�s�ndan aran�r bir nitelik olmu�tur. Yap� kalitesi için teoride 
sevindirici olan bu hususun ayn� ölçüde uygulamaya aktar�ld���n�, in�aat 
mühendislerinin bu konuda yeteri kadar sorumluluk ald���n� ve katk�da 
bulundu�unu söyleyebilmek hala mümkün de�ildir. Bu duruma, lisans ö�rencileri 
ve uygulamadaki mühendislerin büyük ço�unlu�unun, zemin, beton, betonarme, 
çelik ve benzeri malzeme davran��lar�n� tam olarak benimsemeyi�leri yan�nda 
mühendislik e�itimi sürecinde yeterli donan�m� sa�lamamalar� da neden 
olmaktad�r. Temel projelendirmeleri adeta zemin emniyet gerilmesine 
indirgenmektedir. Bunun bir sonucu olarak ise temel mühendisli�i in�aat 
mühendislerinin d���ndaki baz� bilim dallar�nca doldurulmaya çal���lmaktad�r.  Öte 
yandan projelendirmelerde ve do�ru karar vermede baz� sorunlar bulunmaktad�r. 
�n�aat mühendislerinin uygulamada gösterdikleri baz� zaaflar bulundu�unu kabul 
etmek gerekmektedir. Ancak bu zaaf�n e�itim yönteminden kaynakland��� da 
dikkate al�nmas� gereken bir husustur. Genelde mühendislik e�itimi ve özellikle de 
in�aat mühendisli�i e�itiminde baz� eksikliklerin oldu�u anla��lmaktad�r. O halde 
mühendislik e�itiminde yeniden yap�lanmaya ihtiyaç bulunmaktad�r. Ö�rencilerin 
de aktif olarak kat�l�m�n�n sa�land��� bir yöntemde ö�retilenler ezbere dayal� 
de�il, ihtiyaç duyularak ö�renildi�inden daha etkin ve kal�c� olacakt�r. 
 
 

 
 

Mustafa Aytekin* 
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�N�AAT MÜHEND�SL��� E��T�MDEK� MEVCUT DURUM 
 
Türk Mühendis ve Mimar Odalar� Birli�i (TMMOB), �n�aat Mühendisleri Odas� 
(�MO) taraf�ndan gerçekle�tirilen “�n�aat Mühendisli�i E�itiminde Türkiye Gerçe�i” 
adl� bir çal��ma 2008 y�l� sonlar�nda yay�nlanm��t�r (1). Bu çal��ma ile gerçekten 
önemli bir konu ele al�nm�� ve ülkemizdeki in�aat mühendisli�i e�itiminin ne 
durumda oldu�una ayna tutulmu�tur.  Bu çal��mada yap�lan anketler elbette bir 
hata pay� ta��yacakt�r. Ancak, genel anlamda bak�ld���nda kendimizi görmemiz 
bak�m�ndan çok faydal� olmu�tur.  �ekil 1 de in�aat mühendisli�i e�itimi ÖSS de 
ilk üç tercihi aras�nda olan ö�rencilerimizin oran� %57, be�inci tercihten sonra 
olanlar ise %27 olarak görülmektedir. �lk bak��ta iyi gibi gözükse bile ülkemizde 
uygulanan üniversiteye giri� sistemi dikkate al�nd���nda, be�inci tercihten sonra 
yap�lan tercihlerin herhangi bir yüksek ö�retim kurumuna yerle�ememe 
kayg�s�ndan kaynakland��� ortadad�r. Bu ba�lamda; in�aat mühendisi olmak 
arzusunda olmayan %27 lik bir ö�renci dilimine bu e�itim verilmeye 
çal���lmaktad�r.  

 

�ekil 1.  �n�aat Mühendisli�i giri�lerinde ö�rencilerin tercih s�ralamalar� (1) 
 
Üniversitelerimizin hemen hepsindeki in�aat mühendisli�i e�itimi, çok küçük 
farkl�l�klarla, benzerdir. Mühendislik e�itimde ö�retim eleman� merkezli bir 
yöntem sürdürülmektedir. Bu yöntem yarat�c� olmaktan daha çok otoriter bir 
yöntemdir. Dört y�ll�k lisans e�itimi sonucunda mühendis olan ö�renciler e�itim 
sürecinin büyük ço�unlu�unda pasif durumdad�r. Ö�retim eleman� dersini 
anlatmakta ö�rencilerde bunu ö�renmeye çal��maktad�r. Ö�rencilere de�i�ik 
kaynaklardan yararlanma ve ara�t�rma merak� verilememekte, adeta ö�renci 
derste anlat�lan ders notlar� ile s�n�rl� kalmaktad�r. Ö�rencilere s�navlara 
haz�rlan�rken hangi kaynaklardan yararland�klar� soruldu�unda verdikleri cevaplar 
Çizelge 1 de görülmektedir. Buna göre ö�rencilerin 10 tanesinde 8 tanesi sadece 
ders notuna ba�l� kalmaktad�r. Ö�rencilerin ö�renmelerinin kontrolü ise yap�lan 
s�navlarla de�erlendirilmektedir. Dersini iyi çal��an ö�renciler bu s�navlarda 
ba�ar�l� olmakta aksi takdirde dersi tekrar almakta ya da s�navlara yeniden 
girmektedirler. Bu durum ö�rencinin geçer not almas�na kadar sürmektedir. E�er 
ö�renci bunu belli bire süre içerisinde ba�aramazsa ili�i�i kesilmektedir. �li�i�i 
kesilen bu ö�rencilere de�i�ik zaman aral�klar�nda af yasalar� ç�kar�lmakta ve 
nihayet mezun olmaktad�rlar. 
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Çizelge 1. S�navlara haz�rl�k için yararlan�lan kaynaklar (1) 
 

Ö�rencinin kat�l�mc� ve aktif olarak yer alaca�� laboratuar olanaklar�, bilgisayar 
olanaklar� ya da proje haz�rlamalar� oldukça k�s�r kalmaktad�r. Örne�in laboratuar 
olanaklar�n�n yeterli olup olmad��� sorusuna ankete kat�lanlar�n %52 si, bilgisayar 
olanaklar�n�n durumu için ise %60 � “yetersiz” cevab� vermi�tir (1). Lisans e�itimi 
sonucunda mühendislik e�itimi ald���n� gösteren diploma ile mezun olan genç bir 
mühendis aday� pratikte kar��la�t��� ilk mühendislik uygulamas�nda genellikle 
kendisinin çok yetersiz oldu�unu hissetmekte ve büyük sorunlar ya�amaktad�r. Bu 
sorunlar� çözmek için de ba�kalar�ndan yard�m istemeyi kendisine 
yak��t�ramamaktad�r. Durum böyle olunca baz� sorunlara bilinçsiz çözümler 
önermekten de kendini al�koyamamaktad�r.   
 
Baz� istisnalar d���nda üniversitelerimizin in�aat mühendisli�i bölümlerindeki 
Anabilim Dallar�n� (ABD) alfabetik s�rayla belirtecek olursak; Geoteknik, Hidrolik, 
Mekanik, Ula�t�rma, Yap�. Yap� malzemesi ve Yap� ��letmesi anabilim dallar�d�r. 
 
�n�aat mühendisli�i e�itimine ba�layan bir ö�renci ilk y�l genellikle temel bilimlere 
ait dersleri almakta, birde in�aat mühendisli�ini tan�maya yönelik dersler 
okumaktad�r. Yukar�da s�ralanan be� ABD’nE ait genelde birbirine ba�l� dersler 
yar�y�llara da��lm�� olarak okutulmaktad�r. Burada ö�renci aç�s�ndan en önemli 
sorun, gerek ayn� ABD,  gerekse farkl� ABD dersleri aras�nda ili�ki kurmakta güçlük 
çekmesi, bazen de bu ili�kiyi kuramamas�d�r.  Oysa pratikte kar��la��lan bir 
mühendislik probleminin çözümünde bu derslerde ö�renilenlerin tek tek de�il 
birlikte kullan�lmas� gerekli olmaktad�r.  Yeni mezunlara in�aat mühendisli�i 
yetkisinin kullan�lmas�nda lisans e�itiminin yeterli olup olmad��� sorusuna %71 
gibi yüksek bir oranda “hay�r” cevab�n� vermi�lerdir (1). Bu sonuç yukar�da 
belirtilen saptaman�n çok isabetli oldu�unu teyit etmektedir. 
 
Ö�retim eleman� merkezli olarak yap�lan e�itimle bu eksikli�in giderilmesi 
mümkün gözükmemektedir. Bunun yerine ö�renci merkezli e�itim yap�lmas� 
durumunda ö�renciler gerek ayn� ABD na ait dersleri, gerekse ABD ler aras�ndaki 
ili�kiyi görebilecek sanal projeler üzerinde in�aat alan�nda gerçek uygulamalara 
haz�r hale getirilebilecektir. Dolay�s� ile yeni yap�lacak düzenlemede in�aat 
mühendisli�inde ABD ay�r�m� olmayacakt�r. Halen ABD ay�r�m� olmayan baz� 
üniversitelerimiz de vard�r. Bu ba�lamda haz�rlanacak olan müfredatlar ile 
seçilecek olan baz� in�aat mühendisli�i bölümlerinde (en az�ndan bir �ubesinde) 
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pilot uygulamalar yap�larak, ortaya ç�kacak (varsa) eksiklik ve aksakl�klara göre 
düzenlemeler yap�lmal�d�r.  Ancak, burada ortaya ç�kaca�� aç�k olarak görülen bir 
sorun ö�renci say�lar�n�n fazlal���d�r. Bat�daki ö�renci merkezli e�itimlerde s�n�f 
mevcutlar� 25-40 ö�renci aras�nda de�i�mektedir. Oysa ülkemizde, beklide yüksek 
ö�renim kurumlar� önündeki her y�l daha da artan y���lmalar� azaltmak için 
zaman zaman Yüksek Ö�retim Kurulu (YÖK) taraf�ndan yap�lan kontenjan art��lar� 
ile baz� üniversitelerimize in�aat mühendisli�i bölümlerine 200 ö�renci bile 
al�nmaktad�r. Bu kadar fazla say�da bir s�n�fla ö�renci merkezli e�itim yap�lmas� 
adeta mümkün de�ildir. Ancak, bu say� en fazla 40-50 ki�ilik �ubelere bölünerek 
istenen e�itimin verilebilmesi mümkün olabilir. Bu durumda ise ö�retim eleman� 
say�s�n�n yeterli olmas� gerekmektedir.  
 
 

MÜHEND�SL�K E��T�M� NASIL OLMALIDIR? 
 
Hayat�n sadece teknik alan�nda de�il mali, siyasi, sosyal ve kültürel alanlar�nda da 
önemli görevler alacak olan mühendislerimizin e�itimi ve yeti�tirilmesi için 
izlenecek yöntemin nas�l olmas� gerekti�ine karar verebilmek için bu 
mühendislerden ne beklenildi�inin tespit edilmesi gereklidir. Mühendislerin nas�l 
olmas� gerekti�i ABET-2000 (Accreditation Board for Engineering and Technology-
2000) ölçütlerinde net bir biçimde ortaya konulmaktad�r. Bir mühendisten 
beklenen özellikler �u �ekilde s�ralanmaktad�r;  

- Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi  

- Deney, tasar�mlama, deney yapma ile deney sonuçlar�n� analiz etme, 
yorumlama becerisi  

- Bir sistemi, parçay� ya da i�lemi tasar�mlama becerisi  

- Disiplinler aras� çal��ma yürütecek tak�mlarda çal��ma becerisi 

- Mühendislik problemlerini tan�mlama, formüle etme ve çözme becerileri 

- Etik ve mesleki sorumluluk bilinci  

- Sözlü ve yaz�l� olarak etkin ileti�im kurma becerisi  

- Sorunlar�n mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal etkilerini alg�lama 
becerisi  

- Ya�am boyu ö�renmenin gerekli oldu�u bilinci ve gerçekle�tirilebilecek 
becerileri  

- Güncel sorunlar ve bunlar�n meslekleriyle olan ilgisi konusunda bilgili 

- Mühendisli�in gerektirdi�i yöntemleri, becerileri ve modern mühendislik 
araçlar�n� kullanma yetisidir.  

 
Öte yandan; ülkemizde de Mühendislik E�itim Programlar� De�erlendirme ve 
Akreditasyon Derne�i (MÜDEK) taraf�ndan mühendislik e�itimi ölçütleri 
belirlenmi�tir. Bu ölçütler yukar�da say�lan ABET-2000 ölçütleri ile örtü�mektedir. 
Ayr�ca; in�aat mühendisli�i bölümleri müfredat�n�n ve ö�retim kadrosunun 
mezunlar�na kazand�rmas� gereken özellikler, MÜDEK taraf�ndan a�a��daki gibi 
s�ralanmaktad�r.  
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�n�aat Mühendisli�i Müfredat�; 

- Türevsel denklemleri de içerecek biçimde matematikte yeterlilik, 

- Olas�l�k hesaplar� ve istatistikte yeterlilik, 

- Matemati�e dayal� fizikte ve genel kimyada yeterlilik, 

- �n�aat Mühendisli�inin kabul görmü� temel alanlar�n�n en az dördünde 
yeterlilik, 

- �n�aat Mühendisli�inin kabul görmü� temel alanlar�n�n en az birinde 
laboratuar deneyi yapabilme ve verileri yorumlay�p analiz edebilme yetene�i,  

- Meslek e�itimiyle entegre biçimde yürütülecek tasar�m deneyimleri arac�l��� ile 
kazan�lm��, in�aat mühendisli�inde tasar�m yetene�i; i� alma, ihale, tasar�mc� 
ve in�aatç�lar�n bir projeyi birlikte yürütmeleri, 

- Mesleki e�itim ve sürekli e�itim gibi uygulama kavramalar� hakk�nda bilgili. 
 

Ö�retim kadrosu;  

- Tasar�m (proje) içerikli ders veren ö�retim üyelerinin mesleki ehliyetleri veya 
e�itim ve tasar�m deneyimleri olmal�d�r, 

- Program tek bir ki�iye ba��ml� olmamal�d�r. 
 
S�ralanan bu niteliklerin sa�lanmas� için mühendislik e�itiminin nas�l olmas� 
gerekti�ini üzerinde baz� dü�ünceler özetlenecektir.  
 
 

�N�AAT MÜHEND�SL��� E��T�M� �Ç�N ÖNER� 
 
Tarihte bilgili insan�n tan�m� “her �eyi bilen ya da edindi�i bilgileri kafas�nda 
depolayan insan” olarak kabul edilirdi. Bundan dolay� geçmi� yüzy�llarda e�itim, 
daha çok var olan bilgi birikiminin, kültürel de�erlerin ve ya�amsal becerilerin yeni 
yeti�en ku�aklara aktar�lmas� olarak görülmü�tür. Bilgi ça�� olarak 
adland�rabildi�imiz günümüzde ise bilgili insan�n tan�m� �öyledir. “Bilginin 
fark�nda olan, bu bilgiye ula�man�n yollar�n� bilen, ula�t��� bilgiyi anlamland�rarak 
ö�renen, ö�renmi� oldu�u bilgileri kullanarak yeni bilgiler üretebilen ve üretti�i 
bilgileri sorun çözmede kullanabilen ki�idir.” Öyleyse insan beyni, ö�renilen 
bilgilerin y��mac� biçimde depoland��� bir yer de�il; tersine etkin bir karar verme 
merkezi olmal�d�r. Böyle merkez olabilecek beyinlerin e�itimde pasif olmamas� 
�artt�r. Mevcut mühendislik e�itiminin, ABET ölçütleri ya da MÜDEK taraf�ndan 
mühendislik e�itimi ölçütleri olarak yukar�da s�ralanan özelliklerin sa�lanmas�nda, 
etkili oldu�unu iddia etmek mümkün gözükmemektedir.  Bu özellikler elbette 
ki�ilerin kendi özel gayretleri ile de elde etmesi gereken meziyetlerdir. Ancak; 
mühendis aday� ö�rencilerin, bu özellikleri kazanmas� için mühendislik e�itiminin 
yönlendirici bir rol üstlenmesi gereklidir. O halde bu yönlendirme nas�l bir e�itim 
ile yap�labilir? Bunun yap�labilmesi e�itim sistemimizin yukar�da bahsedildi�i gibi 
ö�retim eleman� merkezli olmaktan ç�kar�larak ö�renci merkezli bir e�itime 
dönü�türülmesi ile mümkün olabilecektir.  
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Ö�RENC� MERKEZL� E��T�M 
 
Ö�renci merkezli e�itim yeni bir kavram de�ildir. Sanayi devriminden önce e�itim, 
Amerika Birle�ik Devletlerinde, özel ö�retmenlerle ya da birle�tirilmi� s�n�flarda 
karma ya� gruplar�yla yap�lmaktayd�. Ad� konmam�� olsa bile yap�lan e�itim 
ö�renci merkezliydi. Yirminci yüzy�l�n ikinci yar�s�nda ise ö�renci merkezli 
e�itimden çok fabrika sistemi geli�im göstermi�tir. 1980’li y�llar�n ba��nda Amerika 
Birle�ik Devletleri e�itim sisteminin, giderek artan ele�tirilerle kar�� kar��ya kald��� 
görülmektedir. Birçok ki�i ö�retmenleri, di�erleri yöneticileri suçlarken, 
ara�t�rmac�lar yapt�klar� çal��malar sonucunda; okullarda devam eden 
huzursuzluklar�n giderilebilmesi için “sistemin reforma ihtiyac� var”  fikrini ortaya 
koydular. 1990’larla birlikte sistem de�i�ikli�i talebi, geleneksel ilkeler ve uygula-
malar�n sorgulanmas�na yol açt�. Bunun sonucunda da ö�renci merkezli e�itim 
kavram� yeniden ilgi uyand�rd�. Amerikan Psikoloji Birli�i, ö�renci merkezli okulun 
özelliklerini tan�mlayan genel ilkelerin belirlendi�i bir çal��ma yay�nlad�. Bu 
çal��mada, ö�renmeyi sa�layan çevresel ko�ullar ba�lam�nda ö�renciyi ve 
ö�renme sürecini tan�mlayan ö�renci merkezli e�itim psikolojisinin on bir ilkesi 
üzerinde uzla�ma sa�land�. Bu ilkelerden ö�renci merkezli e�itim kavram�n�n 
yap�lanmas�n� sa�layan birçok yap�, süreç ve uygulama ortaya ç�kt�. Ö�renci 
merkezli e�itim psikolojisinin on bir ilkesi �u biçimde s�ralanm��t�r. 
 
- Ö�renme Sürecinin Do�as�: ö�renme, bireyin kendi alg�lar�, dü�ünceleri ve 

duygular�ndan süzerek edindi�i bilgi ve deneyimlerinden anlam� ke�fetmesi ve 
yap�land�rmas� sürecidir. 

- Ö�renme Sürecinin Amac�: Her ö�renci, elde etti�i verilerden bir anlam 
yaratmak, bunu gözden geçirmek ve di�erleri için anla��l�r hale getirmek 
üzere çaba gösterir. 

- Bilginin Yap�s�: Her ö�renci daha derin bir anlama etkinli�ini yap�land�rmak 
için eski ve yeni bilgileri aras�nda özgün ba�lant�lar kurar. 

- Bili� Bilgisi (metacognition): Ö�renci, nas�l dü�ünece�ini planlay�p, 
gözlemleyip, de�erlendirerek sorgulay�c� ve yarat�c� dü�ünme becerilerini 
geli�tirir. 

- Güdülemenin Ö�renmeye Etkileri: ö�rencinin kontrol düzeyi, sorumluluk 
duygusu, hedefleri, ilgi alanlar�, yeterlikleri ve beklentileri ba�arma güdüsünü 
besleyen etmenlerdir. 

- Ö�renme �çin �çsel Güdü: Her ö�renci do�al bir ö�renme e�ilimine sahiptir. 
Bu e�ilim olumsuz deneyimlerle engellendi�inde ö�renme zorla�maya ba�lar. 

- Güdü Art�r�c�, Ö�renmeyi Geli�tiren Ödevler: Merak, yarat�c�l�k ve 
kompleks dü�ünmeyi harekete geçiren güvenilir ödevler verildi�inde ö�renci 
giderek zorla�an ödevler yapmaya güdülenir. 

- Ö�renmenin Geli�imsel Do�as�: Her birey farkl� zamanlarda, farkl� geli�im 
ad�mlar� boyunca ilerleyerek geli�ir. 

- Sosyal ve Kültürel Çe�itlilik: Farkl� öz geçmi�, ilgi ve de�erlere sahip 
bireylerin birbirleri ile etkile�imi, ö�renmeyi kolayla�t�r�r. 

- Olumlu ili�kiler: ö�rencilerin birbirine destek olmas�, ilgi ve sayg� göstermesi 
gibi olumlu ili�kiler ö�renmeyi art�r�r. 
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- Bireysel Farkl�l�klar: Her ö�renci kal�tsal olarak ta��d��� genler ve çevresel 
etmenlerin bir araya gelmesi ile �ekillenir ve bu nedenle ö�renmeye kar�� 
farkl� yetenek tercih ve e�ilimlere sahiptir. 

 
MÜDEK taraf�ndan mühendislik e�itimi için verilen “mühendislik e�itimi 
ölçütleri” dikkatle incelendi�inde, yukarda s�ralanan ve genel e�itim için verilen 
ilkelerin mühendislik e�itimi için uyarlanm�� özel bir hali oldu�unu görmek 
mümkündür. Buradan da görülüyor ki mühendislik e�itiminin ö�rencilerden 
beklenenlerin sa�lanabilmesi için ö�renci merkezli olarak yap�lmas� 
gerekmektedir. Ö�retim eleman� merkezli ve ö�renci merkezli e�itimlerin 
kar��la�t�rmas� Tablo 1. de görülmektedir. 
 
Mevcut e�itim yöntemimiz ö�retim eleman� merkezli oldu�undan ö�retim 
elemanlar�n�n ço�u bunun nas�l bir yöntem oldu�unu iyi bilmektedirler. Ö�renci 
merkezli e�itim de k�saca burada özetlenmi�tir. O halde ö�renci merkezli e�itimin 
in�aat mühendisli�i e�itiminde nas�l uygulanabilece�i sorusuna cevap bulmak 
gerekmektedir. Bu husus çal��ma gruplar� olu�turularak yap�lacak ara�t�rmalar 
sonucunda detayland�r�lmal�d�r. Ancak burada baz� temel hususlara de�inilebilir.   
Özellikle temel bilimlerle ilgili dersler tamamland�ktan sonra, di�er bir deyi�le dört 
y�ll�k in�aat mühendisli�i e�itiminin 2. y�l�ndan itibaren ö�renciler küçük gruplara 
bölünerek dersin ait oldu�u ABD çerçevesinde sanal bir çal��maya tabi tutulup, 
ö�retim elemanlar�n�n kontrol ve yönlendirmesi ile bu çal��may� tamamlamalar� 
sa�lanmal�d�r. 
 
 

 Ö�retim eleman� 
merkezli Ö�renci merkezli 

S�n�fta etkinlik Ö�retici Etkile�imli 
Ö�retim 
eleman�n�n rolü Bilgi verici, Daima uzman 

Kat�l�mc�-Yönlendirici, 
Bazen ö�renci 

Ö�rencinin rolü Dinleyici, Daima ö�renci Kat�l�mc�, Bazen uzman 

Ders a��rl��� Bilgi alma Bilgiye eri�imi ö�renme 

Bilgi kazan�m� Hat�rlama ve ezber, 
Bilginin depolanmas� 

Sorgulama ve bulu�, 
Bilgilerin yeni bilgilere 
dönü�ümü 

Ba�ar� göstergesi Miktar Kalite 

Ölçme Normlara göre Ölçütlere göre 

Teknoloji kullan�m� Tekrar ve uygulama 
�leti�im, kat�l�m, bilgiye 
eri�im 

Tablo 1. Ö�retim eleman� ve Ö�renci Merkezli E�itimin Kar��la�t�r�lmas� 
 
Örne�in Zemin Mekani�i-I dersinde gruplar halinde laboratuar çal��malar� 
yapt�r�lan ve rapor yazma yetene�ini kazanm�� olan ö�renciler, laboratuar 
çal��malar�nda oldu�u gibi, birkaç ki�ilik alt gruplara bölünerek Zemin Mekani�i-
II, Temeller, Ula�t�rma, Hidrolik, ve Yap� derslerine ait konular i�lenirken 
gösterilen bir arazi üzerinde yap�lacak olan bir yap� ve bundan beklenenler 
verildikten sonra oradaki zemin özellikleri, s�n�fland�r�lmas�, zemin emniyet 
gerilmesi, zemin ortam�nda meydana gelecek gerilme de�i�imleri, zeminin 
yapabilece�i ani (elastik) ve zamana ba�l� (konsolidasyon) oturmalar�n�, kaz� 
yap�lmas� halinde meydana gelecek su ak�mlar�n�, dayanma duvar�n�n gerekli 
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olmas� halinde projelendirilmesi, önerilecek drenaj projesi,  stabilite analizleri, 
yap�lacak üst yap�n�n projelendirilmesi ve benzeri hususlar üzerinde ö�rencilerden 
gelecek öneriler ö�retim elemanlar�n�n katk�lar�yla tamamlanabilir. 
 
Öte yandan; bitirme projeleri verilirken bugün oldu�u gibi belli bir ders ya da ABD 
ile s�n�rl� kalmas� yerine birkaç ö�rencinin tüm edindi�i bilgi ve uygulama 
becerisini kullanmaya ve geli�tirmeye yönelece�i projeler verilmelidir. Projeler 
gerçek bir proje gibi (yer seçimi, zemin etüdü, altyap�, su getirme ve kanalizasyon, 
statik ve betonarme proje, metraj, maliyet ve benzeri konular� kapsayacak 
biçimde) grup çal��mas� yapt�r�lmal�d�r.  Ö�retim elemanlar� bu projeler yap�l�rken 
dikte ettirici de�il, ö�rencilere yol gösterici bir rol üstlenmelidir. Bu projeler 
haz�rlan�rken ö�renciler ve ö�retim elemanlar� s�k s�k bir araya gelerek proje 
üzerinde tart��mal�d�rlar. Ö�renci merkezli mühendislik e�itiminde ö�rencilerin ve 
ö�retim elemanlar�n�n yapaca�� i�ler al���lagelmi� ö�retim eleman� merkezli 
e�itimden oldukça farkl� olacakt�r.  
 

Bu tür e�itimde ö�renci;  

1. Ö�renece�i bilgileri ö�retim eleman� istiyor diye de�il,  ihtiyaç duydu�u için 
ö�renecektir ve bu �ekilde ö�renilen bilgiler kal�c� olacakt�r, 

2. Sormazsa ö�renemeyece�ini fark edecektir, 

3. Grup çal��mas� içinde olacak ve grubundaki di�er bireylerin ba�ar�s� 
kendisine, kendi ba�ar�s� da di�erlerine etki edecektir, 

4. Gerçek proje haz�rlamaya kar�� daha haz�r halde olacakt�r.  
 

Ö�retim eleman� ise; 

1. Kar��s�nda pasif dinleyici kitlesi yerine aktif ve ö�renmek isteyen bir kitle 
bulacak, 

2. Uzmanl�k alan�ndaki bilgilerini sürekli olarak güncellemek durumunda 
kalacak, 

3. De�i�en yasa, standart ve yönetmeliklerden haberdar olacak, 

4. Ö�rencilere kendi bildikleri yan�nda ö�rencilerin bilmek istedikleri bilgileri de 
vermek durumunda kalacakt�r, 

5. Ö�rencilerden de bazen bilgiler edinebilecektir. 
 
Ö�renci ve ö�retim üyelerinin durumlar�ndaki bu de�i�iklikler ABET ölçütlerinde ya 
da MÜDEK taraf�ndan mühendislik e�itimi ölçütlerinde belirtilen özelliklere sahip 
mühendisler yeti�mesinde çok daha etkin olacakt�r. Ancak; e�itim sistemimizde 
ilkö�retimden itibaren köklü de�i�ikliklerin de yap�lmas� gerekli olmaktad�r.  
 
Ezberci ve sadece verilen bilgiyi almaya al���k olarak yeti�tirilmekte olan orta 
ö�retim ö�rencilerinin yeti�tirilmesi ara�t�rmac� ve sorgulay�c� olacak biçimde 
de�i�tirilmelidir. Bunun için de e�itim sistemimizin yeniden yap�land�r�lmas�n� 
sa�layacak alt komisyonlar olu�turulmal� ve sistem revize edilmelidir. Ö�retim 
elemanlar� da bugünkü anlay�� yerine ö�rencilere daha objektif dü�ünebilme ve 
sorgulay�c� olma felsefesini vermelidirler. Gerekirse ö�retim elemanlar�n�n da bu 
sisteme uyumunu sa�layacak meslek içi e�itim, seminer, kurs ve benzeri 
çal��malar yap�lmal�d�r. 
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MEZUN�YET SONRASI E��T�M 
 
Amerika Birle�ik Devletlerinde yeni mezun olan mühendisler ülkemizdeki gibi 
bütün mühendislik yetkilerine sahip olamazlar. Bu yetkilere sahip olabilmek için 
“Professional Engineer” (PE) olmalar� gereklidir. Eyaletler aras�ndaki yasalar küçük 
farkl�l�klar göstermekle birlikte, genel olarak, PE olabilmek için ABET taraf�ndan 
akredite edilmi� bir mühendislik bölümü mezunu olmal�, “Fundamentals of 
Engineering Exam” (Temel Mühendislik s�nav�) n� ba�armas� ve dört y�l süreyle bir 
PE yan�nda tecrübe kazanmas� gereklidir. Bu ko�ullar sa�land�ktan sonra da 
“Principles and Practice of Engineering Exam” (Mühendislik Prensipleri ve 
Uygulama S�nav�) n� ba�armas� laz�md�r. “Yetkin Mühendislik” ad� alt�nda 
Türkiye’de de buna benzer çal��malar uzun süreli bir biçimde ele al�nm��t�r.  
Ba�lang�çta yetkin mühendis unvan�n� almak için iki �art aranmaktayd�. Bunlar, 
kamu kurum ve kurulu�lar�nda çal��anlar hariç; 

1. Türk Mimar ve Mühendis Odalar� Birli�i’ne (TMMOB) üye olmak, 
2. Yüz k�zart�c� bir suçtan hüküm giymemi� olmak �eklindeydi.   
�n�aat mühendisleri odas�n�n bu hususta haz�rlad��� “TMMOB �n�aat Mühendisleri 
Odas� Yetkin �n�aat Mühendisli�i Yönetmeli�i”  yasa tasla�� uzun çal��malar 
sonucunda en son haliyle, 10 Eylül 2006 gün ve 26285 say�l� Resmi Gazete’de 
yay�mlanarak yürürlü�e girmi�tir. 
 
Bu yasada yetkin mühendislik için yukar�daki iki ko�ula ilave olarak a�a��daki 
ko�ullar�n sa�lanmas� da istenmektedir. 
 
- �lgili mühendislik meslek odas� taraf�ndan haz�rlanan Uygulama 

Yönetmeli�inde öngörülen konularda ve sürelerde mesleki faaliyette 
bulunmu� olmak ve bu durumu belgelemek, 

- �lgili mühendislik meslek odas� taraf�ndan haz�rlanan Uygulama 
Yönetmeli�inde öngörülen s�nav(lar)da ba�ar�l� olmak, 

 
Bu uygulama, ilk bak��ta yeni mezunlara dezavantajm�� gibi gelse de, asl�nda yeni 
mezunlar�n ilk uygulamalarda zorlanmalar�n� ve hatal� projelendirme veya 
kararlar almalar� önlenece�inden avantajlar olmaktad�r. 
 
 

SONUÇ 
 
Bütün bu analizler sonucunda �u sonuçlara varmak mümkündür.  
1. Mevcut mühendislik e�itimi, MÜDEK taraf�ndan mühendislik e�itimi 

ölçütlerinde belirtilen özelliklere sahip mühendisler yeti�tirmekte yeterli 
bulunmamaktad�r, 

2. Söz konusu ölçütlerin sa�lanabilmesi için ö�retim eleman� merkezli e�itim 
yerine ö�renci merkezli e�itim yap�lmal�, bunun için gerekli olan 
düzenlemelere zaman geçirilmeksizin ba�lanmal�d�r, 

3. Ö�renci merkezli e�itimin uygulamada nas�l gerçekle�tirilece�i hususunda 
çal��malara bir an önce ba�lanmal�, öncelikle ö�retim elemanlar� bu konuda 
ayd�nlat�lmal�d�r. 

4. Ço�u bat� ülkelerinde oldu�u gibi yeni mezun olan mühendis adaylar�na belli 
bir tecrübe sa�lamadan imza yetkisi verilmemeli, onlar�n da rahat 
davranabilecekleri bir tecrübe kazanma zamanlar� olmal�d�r. 
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�N�AAT MÜHEND�SL��� E��T�M�NDE SÜRDÜRÜLEB�L�R 
GEL���M KAVRAMI 

 
Lale Balas* 

 
 

ÖZET 
 

Gelece�in mühendislerinin topluma daha iyi katk�da bulunmas�n� sa�lamak 
amac�yla in�aat mühendisli�inde sürdürülebilir geli�me yakla��m�, sistem temelli 
bilgi ve becerilerin art�r�lmas�;  problemleri çözme yetene�ine sahip geni� ölçekli 
bir sistem yakla��m�n�n mühendislik uygulamalar�nda benimsenmesi ilkesiyle 
uyumludur. Sürdürülebilir geli�me teknik odakl� de�il süreç odakl�d�r (ya�am 
kalitesi, sa�l�k, emniyet, AB mevzuat�; ta��mac�l�k/ula��m; kentsel geli�im ve 
planlama; iklim de�i�ikli�i vb süreçler).  Buna kar��l�k, �n�aat Mühendisli�i e�itimi 
hala büyük ölçüde süreç odakl� de�il, teknik odakl�d�r. Sürdürülebilir geli�menin 
mühendislik e�itim programlar�nda yer bulmas�, e�itimde sorgulama ve sistematik 
dü�üncenin ön plana al�nmas� ve tak�m odakl� çal��maya önem verilmesi ile 
gerçekle�ebilir. �n�aat mühendislerinin bu konularda bilgi, beceri ve 
donan�mlar�n�n art�r�lmas� gereklidir. Bu amaçla, e�itim programlar�nda farkl� 
ö�renme ve pedagojik yakla��mlara da f�rsat verilmelidir. Bu konudaki en önemli 
engeller ise, geleneksel ö�retim yöntemlerinin kolayc�l��� ve sürdürülebilir 
geli�menin in�aat mühendisli�indeki öneminin yeterince alg�lanamamas�d�r. 
Bunlar da daha çok teknik odakl� geleneksel bir e�itimin sonuçlar�d�r. �n�aat 
Mühendisli�i e�itim sürecinde sürdürülebilir geli�me kavram� ilkelerinin gelecek 
ku�aklardaki etkisi uzun dönemde alg�lanabilir. Ancak kurumlar aras� i�birli�i ve 
uzaktan e�itim deste�i ile e�itim programlar� küresel bir seviyeye ta��nabildi�inde 
ve hayat boyu e�itim programlar� ile bütünle�erek karar verici konumdaki in�aat 
mühendislerine ula�t���nda, sürdürülebilir geli�menin etkisi orta vadede de 
görülmeye ba�layacakt�r. 
 
Anahtar Sözcükler: Sürdürülebilir geli�im, e�itim, etik, sürdürülebilir yap�m 
 
 

G�R�� 
 
Sürdürülebilir geli�me ve sürdürülebilirlik kavramlar�, yüzy�l�m�z�n en çok önem 
verilen kavramlar� haline gelmi�lerdir. �nsanl�k tarihinde toplumlar�n geli�mesiyle 
do�rudan ili�kili ve bilinen en eski mühendislik alan� olarak in�aat 
mühendisli�inde de bu iki kavram�n bütüncül yakla��mlar� ve kullan�mlar� büyük 
önem ta��maktad�r.  
 
Endüstrile�me, ticari geli�meler ve sürekli büyüyen nüfus bask�s�, ekonomik ve 
görsel de�eri olan do�al kaynaklar�n daha fazla kullan�m�n� ve sonucunda; pek 
çok k�rsal ve kentsel yerle�im bölgesinde sel ve erozyon, sulak alanlar�n kayb�, 
deniz ve karadaki canl� türlerinin yok olmas�, tarihi ve arkeolojik de�erlerin kayb�, 
kirlilik gibi çok önemli toplumsal ve çevresel sorunlara yol açmaktad�r. Dünya 
nüfusu her y�l yakla��k 83 milyon ki�i artmaktad�r.  Nüfusun yakla��k %65’i miras 
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k�y� bölgelerinde ya�amakta, tatl� su gereksinimi y�lda yakla��k 64 milyar metre 
küp art�� göstermektedir. Özellikle sera gazlar�n�n artan emisyonu ile, 
insano�lunun dünyan�n iklimini de�i�tirdi�i sonucuna var�lmaktad�r. Devletleraras� 
�klim De�i�ikli�i Paneli (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) 'nin 
son raporunda, iklim de�i�imi nedeni ile önümüzdeki 50 y�l sonunda deniz suyu 
seviyesinde 0,15 m. ve 2100 y�l�nda ise 0,4 m. yükselme öngörülmektedir (IPCC, 
2001).  
 
Kullan�m ile kaynaklar aras�ndaki çat��malar ba�lad���nda, koruma ve geli�me 
aras�nda uzla�ma kurulmas� kaç�lmaz olmaktad�r. Uzun vadede geli�meler, 
ekonomik kazançlar ancak koruma ile elde edilebilir. Çevresel sistemlerin ve 
elemanlar�n�n uzun vadeli olarak korunmas�n� sa�lamak amaçl� çal��malarda, 
ta��ma kapasitesine ba�l� olarak sosyo-ekonomik faaliyetlere ait öneriler temel 
al�nmaktad�r. Bu problemler, ilk kez sistematik ve tutarl� bir �ekilde 1972 y�l�nda 
raporlanm�� (Club of Rome Report) ve 'Büyümenin S�n�rlar�' ('The Limits to Growth', 
Meadows vd., 1972) adl� kitap ile kamuoyunun dikkatine sunulmu�tur. Ekolojik 
sistem ve ekogeli�me tart��malar� Brundtland Komisyonu olarak da adland�r�lan 
Dünya Çevre ve Kalk�nma Komisyonu’nun (The World Commission on 
Environment and Development, WCED) 1987 y�l�nda yay�nlad��� Ortak 
Gelece�imiz (Our Common Future) raporunda sürdürülebilir geli�me (sustainable 
development) olarak kavramla�t�r�lm��t�r. Bu raporda sürdürülebilir geli�me, 
gelecek nesillerin kendi gereksinim ve beklentilerini kar��layabilme olanaklar�n� yok 
etmeden, bugünün gereksinim ve beklentilerini kar��lamak (WCED,1987) olarak 
tan�mlanm��t�r. Bu tan�m, insanl���n geli�imini sa�layan do�al kaynaklar�n bugün 
ve gelecekte kullan�m hakk� e�itli�ine, toplumsal, ekonomik ve çevresel de�erlerle 
i�aret etmektedir.  
 
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir geli�meyle ilintili bilgileri kavramsalla�t�ran 
Brundtland Komisyonu raporu, Birle�mi� Milletler Çevre ve Geli�im Konferans�’nda 
(United Nations Conference on Environment and Development - UNCED),  
Yeryüzü Zirvesi’nde  (The Earth Summit, UNCED, 1992) tart���lm�� ve sürdürülebilir 
geli�me için uluslararas� bir plan olarak olu�turulan “Gündem 21” eylem plan� 
kabul edilmi�tir. Bu eylem plan�, geli�meler ve çevre aras�nda bütünle�ik denge 
kurulmas�n� hedefleyen politik yakla��mlar�n yer ald��� bir üst düzey eylem plan�d�r.  
 
Birle�mi� Milletler 2005 Dünya Zirvesi’nin Sonuç Belgesinde (UN 2005 World 
Summit), ekonomik geli�im, toplumsal geli�im ve çevresel duyarl�l�k, koruma ve 
sürdürülebilir geli�im birbirlerini destekleyen ilkeler olarak tan�mlanmaktad�r. 
Uluslararas� zirvelerin ço�unun sonuç bildirgelerinde kentsel sürdürülebilirlik ve 
sürdürülebilir insan yerle�imleri geli�mesinin önemleri de vurgulanm��t�r. Bu 
do�rultuda, yerle�imlerin sürdürülebilir olabilmesinde, in�aat mühendisli�i 
uygulamalar�n�n ve e�itiminin önemi ortaya ç�kmaktad�r. 
 
�nsanlar�n uygarla�ma sürecinde ya�amlar�n� sürdürebilmek için ihtiyaç duyduklar�, 
temiz su, bar�nma yerleri,  ula��m, at�klar�n yok edilmesi gibi tüm u�ra�lar in�aat 
mühendisli�i çal��ma alanlar�d�r. �n�aat sektörü ve faaliyetleri, oldukça önemli 
miktarda küresel kaynak kullan�m�ndan ve at�k emisyonlar�ndan sorumludur. Bu 
da in�aat sektörünün çok önemli çevresel etkilerinin oldu�unu göstermektedir. 
Ayr�ca, Habitat II Gündemi’nde de vurguland��� gibi in�aat sektörü, sosyo-
ekonomik yap�n�n geli�mesinde ve ya�am kalitesinin art�r�lmas�nda da önemli bir 
etkiye sahiptir.   
 



1. �N�AAT MÜHEND�SL��� E��T�M� SEMPOZYUMU, ANTALYA                          

179

�n�aat Mühendisli�i E�itiminde Sürdürülebilir Geli�me 
 
�n�aat mühendisli�i e�itiminde genel olarak “bir kere ö�ren ve sürekli anlat” 
anlay��� hüküm sürmektedir. E�itimcileri içerisinde 50 ya� ve üzeri profesör say�s� 
yakla��k %50’dir. Bu e�itimcilerin sürekli geli�en yeni teknolojilere ayak 
uydurabildiklerini söylemek zordur. E�itimde unut, tekrar ö�ren ve anlat anlay��� 
egemen olabilmelidir. Ancak sürekli geli�en teknoloji, in�aat mühendisli�i 
e�itiminin gelecekteki durumunu da etkileyecektir. Örnek olarak, bilgisayarlar�n 
üretilmeye ba�lad��� y�llarda, IBM’in kurucusu T.J. Watson’�n sözü bugünkü 
geli�imin ne kadar inan�lmaz oldu�unun bir i�aretidir: “Dünya genelinde önemli 
i�ler için alt� bilgisayara ihtiyaç duyabiliriz”. DEC (Digital Equipment Corporation) 
�irketinin kurucusu K. Olsen, 1977 y�l�nda “Ki�ilerin evlerinde ki�isel bilgisayarlara 
sahip olmalar� için hiç bir sebep yoktur”, derken Bill Gates “640K herkes için 
yeterlidir” dü�üncesindeydi (Clough, 2000). Bu cümlelerin �����nda, gelecekte 
in�aat mühendisli�i e�itiminin nas�l �ekillenece�ini tahmin etmek zordur. Ancak, 
in�aat mühendislerinin toplumdaki ba�ar�s�n�n artabilmesi için, e�itimde ve 
uygulamalarda izlenmesi gereken yeni yakla��mlar�n ve kavramlar�n ortaya 
ç�kmas� zorunludur. E�itimde sürdürülebilir geli�me kavram� da, gelecekte in�aat 
mühendislerinin toplum ve uygarl�k içerisindeki rolü ve öneminin artmas�n� 
hedefleyen yeni ve etik merkezli yakla��mlardan birisidir.  
 
Her meslekte uyulmas� gereken etik kurallar vard�r. Amerikan �n�aat Mühendisleri 
Derne�i etik kurallar çerçevesinde sürdürülebilir geli�menin in�aat mühendisleri 
için önemini �u �ekilde vurgulanm��t�r:  “Mühendisler toplumun sa�l�k, güvenlik ve 
refah�n� en üstte tutarak, mesleki görevlerini sürdürülebilir geli�me prensiplerine 
uyumlu olarak gerçekle�tirmelidirler” (ASCE Code of Ethics, 1996). 
 
Amerikan �n�aat Mühendisleri Derne�i’nin düzenledi�i “�n�aat Mühendisli�i 
Mesle�inin Gelece�i - 2025” konulu zirve sonras�nda yay�nlanan Vizyon 2025 
raporunda (ASCE, 2009), sürdürülebilir bir dünya yaratmak ve ya�am kalitesini 
küresel ölçekte artt�rmak üzere toplum taraf�ndan görevlendirilen in�aat 
mühendislerinin yetkili, ortakla�a ve etik çal��malarla lider olmas�n�n beklendi�i 
vurgulanm��t�r. �n�aat Mühendislerinin sürdürülebilir bir dünya yaratmak ve ya�am 
kalitesini küresel ölçekte artt�rmak üzere 1) Toplumun ekonomik ve sosyal gücü 
olan yap�sal çevrenin i�letimcisi, planlay�c�s�, tasar�mc�s� ve yap�mc�s� 2) Do�al 
çevre ve kaynaklar�n koruyucusu ve yöneticisi 3) Kamu, özel ve akademik sektörler 
aras�nda fikir ve teknolojinin öncüsü ve bütünle�tiricisi 4) Do�al olaylar, kazalar ve 
di�er tehditlerin yol açt��� risk ve belirsizliklerin yöneticisi 5) Kamusal alan ve 
altyap� politikas�n� �ekillendiren karar ve tart��malar�n lideri olmas� hedeflenmi�tir. 
Ayr�ca, in�aat mühendislerinin, i� ortaklar�n�, meslekta�lar�n� ve toplumu bilgisiyle 
e�itmesinin gereklili�i, altyap� yenileme yoluyla sürdürülebilir ekonomik 
geli�menin sesli savunucular� olmalar� öngörülmü�tür. 2025 y�l�na kadar in�aat 
mühendisli�i e�itim ve ara�t�rma programlar�n�n da çevresel ve do�al kaynaklar�n 
savunuculu�u kavram�yla bütünle�tirilmesi vurgulanm��t�r. Sürdürülebilir 
geli�mede, in�aat mühendislerinden, do�al ve yap�l� çevrelerinin 
�ekillendirilmesinde problem çözücü ve kamu politikas� kararlar� olu�turucu olarak 
liderlik görevini üstlenmeleri beklenmektedir.  Bu çabalarla, insan ya�am� 
kalitesinin art�r�lmas� ile altyap� sistemleri aras�ndaki kopar�lamayacak ba�, 
politikac�lar ve toplum taraf�ndan daha iyi anla��labilecektir. Bunun sonucunda ise 
in�aat mühendisli�i e�itiminde, kamu politikas� yaratma çal��malar�na ve 
forumlar�na kat�l�m� sa�layacak yönde de e�itim verilmesi gerekli görülmektedir. 
�n�aat mühendisleri, insan ya�am�n�n kalitesini etkileyecek toplumsal de�i�iklikleri 
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öngörmek için di�er ilgili disiplinler ile ileti�im kurmal�, ortak olmal�, tart��mal� ve 
liderlik yapmal�d�r. Bütün bu hedeflere, e�itimde sürdürülebilir geli�me ilkeleri ile 
var�labilir.  
 
�n�aat mühendisli�i e�itimi, çevre politikalar�, etik kavramlar�, hukuk bilgisi, 
yönetim becerileri, temiz üretim, kaynak verimlili�i, çevre bilinci ile tasar�m, 
çevresel etki de�erlendirmesi konular�nda fark�ndal�k sa�lamal�d�r. Bu fark�ndal�k 
örne�in Problem Tabanl� Ö�renme (PTÖ) yolu ile sa�lanabilir (Chau, KW, 2007). 
Probleme dayal� tasar�m projesi, ö�rencilerin proje yönetimi, problem çözme, 
liderlik, yaz�l� ve sözlü ileti�im becerilerinin geli�mesi ve verimli bir ekip çal��mas� 
sa�lanmas� için uygulanabilir bir yöntemdir. Ekip çal��mas�, çok yönlü çözüm 
tekniklerinin uygulanmas�na olanak sa�lar. Sektörden deneyimli bir in�aat 
mühendisinin de bu sürece kat�l�m� ile ilk i� tecrübelerinde ö�rencilerin 
kar��la�acaklar� problemlere ve sürdürülebilir geli�meye yönelik e�itim de verilir. 
  
Mühendislik tasar�mlar�n�n sürdürülebilirlik ilkeleri baz�nda uygulanmas� ve in�aat 
sektöründe kar��la��labilecek sürdürülebilirlik sorunlar�n�n çözümü için tasar�m 
projesi, problem tabanl� ö�renmenin önemli bir uygulamas�d�r. Bu sayede, �n�aat 
Mühendisli�i ö�rencisi a�a��daki alanlarda teorilerini, ilkelerini ve ö�rendi�i temel 
bilgileri uygulama f�rsat� bulabilecektir: 

- Yap�lar�n, tesislerin ve sistemlerin sürdürülebilirlik ilkeleri do�rultusunda 
tasar�m�, 

- Kamu sa�l��� ve güvenli�ini ön planda tutma, 
- Mühendislik ekonomisini uygulama, 
- Toplum yarar�n� gözetme,  
- Etik davran�� ve mesleki sorumluluk ilkelerini uygulama, 
- Olas�l�k ve istatistik, risk ve belirsizlik, risk tan�mlama teorilerini geli�tirme 
- Kamu politikas� ve yönetimi ilkeleri geli�tirme. 
 
�n�aat mühendisli�i e�itim programlar�nda yukar�daki temel ilkeler do�rultusunda, 
ö�rencilerin problemlere en uygun çözüm konusunda karar verme becerilerini 
art�rma; toplum ve çevre bilincini, kurumsal etkenleri ve etik de�erleri gözetme, 
yani sürdürülebilirlik kavram�n� tasar�m ile bütünle�tirme uygulamalar� da 
verilmelidir. Sonuç olarak, yukar�da aç�klanan çevresel, ekonomik ve sosyal 
hedeflere ula�abilmek için in�aat sektöründeki kurumsal ve e�itsel yap�n�n 
sürdürülebilir geli�me ilkeleri ile güçlendirilmesi gereklidir. 
 
Sürdürülebilir geli�me yakla��m�n�n getirdi�i temel prensip, projelerin geni� bir 
planlama sürecinden geçtikten sonra olu�turulmas�d�r. Bunun sa�lanmas� için de 
a�a��daki yeteneklerin �n�aat mühendisli�i e�itim içeri�inin planlanmas� 
a�amas�nda ö�rencilere kazand�r�lmas� gereken temel ilkeler olarak 
de�erlendirilmesi gereklidir (Sumiani, 2005) :  

1. Sentez Yetene�i: Çevresel k�r�lganl��� ve toplumsal ihtiyaçlar� bir arada 
gözeten analiz ve sentezlerin, mühendisli�in bütünle�tirici sürecinde yer 
almas�. 

2. Analiz Yetene�i: Problemi tan�mlamaya (modelleme, benzetim, deney ve 
optimizasyon) yönelik ele�tirel dü�ünme ve analiz yetene�inin,  matematik ve 
do�a bilimleri e�itiminin yan� s�ra, be�eri ve sosyal bilimler e�itimi ile de 
desteklenerek kazand�r�lmas�. 
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3. Tasar�m Yetene�i: Çevreye ve topluma en az zarar� olan sistem ve üretim 
tekniklerinin uygulanmas�na yönelik tasar�mlar�n gerçekle�tirilmesi. 

4. Alg� Yetene�i: Endüstriyel ve ekonomik geli�melerin, mühendislik 
uygulamalar�nda çevre bilinci ile toplum yarar�na kullan�lmas� için gereken 
alg� düzeyinin ve fark�ndal���n geli�tirilmesi. 

 
�n�aat Mühendisli�i e�itim programlar�nda bu amaçla aç�lacak derslerin gelecek 
ku�aklardaki etkisi uzun dönemde görülecektir. Ancak kurumlar aras� i�birli�i ve 
uzaktan e�itim deste�i ile dersler ve e�itim programlar� küresel bir seviyeye 
ta��nabildi�inde ve hayat boyu e�itim programlar� ile bütünle�erek karar verici 
konumdaki in�aat mühendislerine ula�t���nda, sürdürülebilir geli�menin etkisi orta 
dönemde de görülmeye ba�layacakt�r. Program farkl� disiplinlerde ö�retim 
üyelerinin kat�l�m� ile çok-disiplinli hale getirilerek, farkl� bak�� aç�lar�n�n 
sentezlenmesi sonucunda bu ba�ar�y� yakalayabilir. Program içerikleri örnek 
olarak, a�a��daki konular� kapsayabilir, ancak sürdürülebilir geli�menin karar 
vericiler üzerine etkisini art�rabilecek �ekilde ders içerikleri de sürekli olarak 
yenilenmelidir: Enerji tüketimi, ula��m ve in�aat teknolojilerinin yaratt��� çevresel 
kirlenme, ekolojik malzemelerin üretim ve tüketimi, kamu sa�l��� ve güvenli�i, 
in�aat malzemelerinin geri dönü�ümü ve yeniden kullan�labilirli�i, do�a ile dost 
yap�lar ve sürdürülebilir yap�m. 
 
Sürdürülebilir geli�me kavram� ile in�aat sektörü aras�ndaki ba�lant�, CIB 
(International Council for Research and Innovation in Building and Construction) 
taraf�ndan 1999 y�l�nda yay�nlanan “Sürdürülebilir Yap�m için Gündem 21” 
(Agenda 21 on Sustainable Construction) raporunda tan�mlanmaktad�r (CIB ve 
UNEP-IETC, 2002). Sürdürülebilir yap�m sürecinde Ya�am Döngüsü 
De�erlendirmesi (Life Cycle Assessment –LCA) önem kazanmaktad�r. Ya�am 
Döngüsü De�erlendirmesi yap�m�n bütün çevresel boyutlar�n�; hammaddenin 
do�adan elde edilmesinden at�klar�n tekrar do�aya dönmesine kadar tüm at�k 
yönetimi süreçlerini içeren bir sistemdir (Passer vd, 2007).  Sürdürülebilir yap�m 
ilkeleri çevresel, ekonomik, toplumsal ve kurumsal kavramlar alt�nda a�a��daki 
�ekilde özetlenebilir(Ho�kara ve Sey, 2008): 
 

a)  Çevrenin Korunmas� �lkeleri 

- Kaynak tüketiminin en aza indirgenmesi (Koruma) 

- At�klar�n en aza indirgenmesi ve kirlili�in önlenmesi (Koruma) 

- Yenilenebilir ve geri dönü�türülebilir kaynaklar�n kullan�m� 
(Yenilenebilir/Dönü�türülebilir) 

- Kaynaklar�n geri dönü�türülmesinin en üst seviyeye ç�kar�lmas� (Geri 
Dönü�türme) 

- Kaynaklar�n yeniden kullan�m�n�n en üst seviyeye ç�kar�lmas� (Yeniden 
Kullan�m) 

- Geri dönü�türülmü� kaynak kullan�m�n�n en üst seviyeye ç�kar�lmas� (Geri 
Dönü�türme) 

- Do�al çevrenin korunmas�, zehirli ve kirli at�klar�n ar�t�lmas� ve kontrol alt�nda 
olmas� (Koruma) 
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b)  Ekonomik Geli�me �lkeleri 

- Üretimin ve hizmetlerin art�r�lmas� (Büyüme) 

- Ekonomik katma de�erin en üst seviyeye ç�kar�lmas� (yerel kaynak 
kullan�m�n�n en üst seviyeye ç�kar�lmas�) (Verimlilik) 

- Maliyetlerin dü�ürülmesi ve al�m gücünün art�r�lmas� (Sat�n Al�nabilirlik) 

- Karl�l���n art�r�lmas� (Yüksek Kar) 
 

c)  Sosyal Geli�me �lkeleri 

- Yap�la�m�� çevrenin olu�turulmas�nda kalitenin art�r�lmas� (Kalite) 

- Sosyal adaletin geli�tirilmesi (Adalet) 

- Sosyal güvencenin sa�lanmas� (Güvenlik) 

- Yerel kimlik ve kültürel de�erlerin korunmas� (Koruma) 
 

d)  Kurumsal Yap�n�n Güçlendirilmesi �lkeleri 

- Sektörde yer alan aktörlerin kurumsal yap�lar olu�turmas� ve bu kurumsal 
yap�lar�n geli�tirilmesi (Kurumsalla�ma) 

- Sektörde yer alan bütün aktörlere sürdürülebilir yap�m ile ilgili e�itim 
verilmesi (E�itim) 

- Sektörde yer alan bütün aktörleri teknik, bilgi ve teknoloji gibi temel aç�lardan 
güçlendirmek için ara�t�rma ve geli�tirme çal��malar�n�n desteklenmesi (AR-
GE) 

- Ulusal ve uluslararas� seviyede kurum ve kurulu�lar aras�nda i�birli�inin 
geli�tirilmesi (��birli�i) 

- Karar alma süreçlerinde kat�l�mc�l���n sa�lanmas� (Kat�l�mc�l�k) 

- Saydaml�k (�effafl�k) 

- Yönetimde istikrar ve devaml�l�k (�stikrar) 

- Hesap verebilirlilik (Sorumluluk) 
 
 
Türkiye’de �n�aat Mühendisli�i E�itimi 
 
Türkiye’de 2009 y�l� itibar� ile 43 üniversitede in�aat mühendisli�i bölümü 
bulunmaktad�r. Bu bölümlerin �u an ba�l� olduklar� üniversitelerde kurulu� y�llar�, 
2009 y�l�ndaki ö�retim üyesi say�lar� ve da��l�mlar�, birinci ve ikinci ö�retim 
program� ö�renci kontenjanlar� Tablo 1 de sunulmu�tur. Kurulu� y�llar� itibar� ile 
s�ralanan �n�aat Mühendisli�i Bölümlerinin bugünkü say�lar� �ekil 1’de,  toplam 
ö�retim üyesi say�lar� �ekil 2’de, bu say�lar�n kadrolara göre da��l�m� �ekil 3’de ve 
ö�retim üyesi ba��na dü�en ö�renci say�lar� �ekil 4’de verilmi�tir.  2009 y�l� itibar� 
ile üniversitelerin in�aat mühendisli�i bölümlerinde toplam 735 ö�retim üyesi 
bulunmaktad�r. Bu say�n�n 221’i profesör, 132’si doçent, 382’ü yard�mc� doçent 
kadrosundad�r.  1980 y�l� öncesinde sadece 5 bölüm varken, bu say� 1990 y�l�nda 
13’e, 1995 y�l�nda 31’e, 2008 y�l�nda ise 43’e yükselmi�tir. Yeni kurulan 
bölümlerdeki ö�retim üyesi say�lar�n�n yetersiz oldu�u, buna kar��l�k baz� 
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bölümlerin ikinci ö�retim program�n� ba�latarak ö�renci kontenjanlar�n� 
artt�rd�klar� görülmektedir. Yeni kurulan üniversitelerde genç ara�t�rmac�lar�n daha 
çok oldu�u, baz� bölümlerin tamam� ile yard�mc� doçent kadrosunda bulunan 
ö�retim üyelerinden olu�tu�u dikkati çekmektedir. 2000 y�l� sonras�nda kurulan 
bölümlerde yard�mc� doçent kadrolar�n�n toplam ö�retim üyelerine oran� ortalama 
%72 iken doçent kadrolar�n�n %7, profesör kadrolar�n�n %21’dir 1970 y�l� 
öncesinde kurulan bölümlerde yard�mc� doçent kadrolar�n�n toplam ö�retim 
üyelerine oran� ortalama %32 iken doçent kadrolar�n�n %24, profesör kadrolar�n�n 
%44’dir. Profesör kadrosunda bulunan (ço�unlukla 50 ya� ve üzeri) ö�retim 
üyelerinin genelde 1970 öncesi kurulan bölümlerde yer ald�klar� (95 profesör) ve 
%56 oran�yla Ankara ve �stanbul’da yo�unla�t�klar� çarp�c� bir gerçektir. 
Kurulu�lar� 1960 y�l� öncesine dayanan bölümlerimizde, bugün, ö�retim üyesi 
ba��na dü�en ö�renci say�s� yakla��k 11 iken, bu say� 1960-1980 y�llar� aras�nda 
kurulanlarda 32’ye, 1980-2000 y�llar� aras�nda kurulanlarda 36’ya, 2000 y�l� 
sonras�nda kurulanlarda ise 66’ya yükselmektedir. Bu oranlar, in�aat mühendisli�i 
e�itim programlar�n�n ba�ar�s�n� olumsuz yönde etkileyecek düzeydedir. Yeni 
aç�lan bölümlerin ço�unda temel in�aat mühendisli�i e�itimi için gerekli 
laboratuarlar ve donan�mlar da yoktur. Bu yüzden, Türkiye’de genel olarak in�aat 
mühendisli�i e�itim programlar�nda sürdürülebilir geli�me kavram� ile ilgili 
uygulamalar�n istenilen düzeyde olmad��� görülmektedir.  
 
 

 

�ekil 1.  �n�aat mühendisli�i bölümlerinin kurulu� y�llar� itibar� ile toplam say�lar� 
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Üniversite 
Bölüm 
Kurulu� 
Tarihi 

Prof. 
Say�s� 

Doç. 
Say�s� 

Yrd. 
Doç. 
Say�s� 

Ö�r.
Gör. 
Say�s� 

Ö�renci 
Kontenjan� 

�stanbul Teknik Ünv. 1944 43 25 22 6 236+35 
Orta Do�u Teknik Ünv. 1957 30 24 14 8 180 
Karadeniz Teknik Ünv. 1963 17 3 12 2 185+185 
F�rat Ünv. 1967 5 4 7 2 72+72 
Bo�aziçi Ünv.  1971 6 1 8 0 57 
Gaziantep Ünv.  1981 1 1 11 3 72+72 
Çukurova Ünv. 1982 7 4 6 0 72+72 
Dokuz Eylül Ünv. 1982 13 6 5 6 93+93 
Gazi Ünv.  1982 14 2 8 3 93 
Selçuk Ünv. 1982 1 3 19 2 82+82 
Cumhuriyet Ünv.  1984 0 2 2 1 41+41 
Dicle Ünv. 1984 1 0 8 3 41 
Atatürk Ünv.  1988 2 4 11 2 82+82 
Erciyes Ünv. 1991 3 3 5 2 72+72 
Bal�kesir Ünv. 1992 4 1 11 0 103+103 
Harran Ünv.  1992 0 2 8 6 52+52 
�stanbul Ünv.  1992 6 3 6 1 72 
Ni�de Ünv. 1992 1 2 10 0 52+52 
Pamukkale Ünv. 1992 4 5 14 1 82+82 
Süleyman Demirel Ünv. 1992 4 2 13 1 93+93 
Y�ld�z Teknik Ünv.  1992 14 10 21 7 134+134 
Sakarya Ünv. 1992 7 2 18 0 93+93 
Celal Bayar Ünv.  1993 6 1 6 2 72+72 
Dumlup�nar Ünv.  1993 1 1 5 0 52+52 
K�r�kkale Ünv. 1993 0 0 7 1 52+52 
Ondokuz May�s Ünv.  1993 2 0 6 1 52+52 
Eski�ehir Osman Gazi Ünv. 1993 8 2 11 0 93+93 
Nam�k Kemal Ünv. 1993 1 1 7 0 52 
Ege Ünv. 1994 2 2 11 2 52 
Kocaeli Ünv. 1994 1 2 7 1 72+72 
Mustafa Kemal Ünv. 1995 0 1 16 0 82+82 
Kahramanmara� Sütçü �mam Ünv. 1996 0 2 3 1 31 
Yeditepe Ünv.  1996 3 1 0 0 50 
Zonguldak Karaelmas Ünv. 1997 0 1 6 1 41 
At�l�m Ünv.  1997 2 1 7 0 60 
�stanbul Kültür Ünv. 1997 3 0 8 2 90 
Akdeniz Ünv. 1998 3 2 4 0 52 
Anadolu Ünv. 1998 2 5 7 0 52 
Mu�la Ünv. 2006 1 0 2 0 41 
Aksaray Ünv. 2006 0 0 12 1 52+52 
Bozok Ünv.  2006 0 1 2 1 52+52 
Gümü�hane Ünv. 2008 1 0 15 7 62+62 
Beykent Ünv.  2008 2 0 1 0 51 

Tablo 1. �n�aat mühendisli�i bölümlerinin ba�l� olduklar� üniversitelerde kurulu� y�llar�, 2009 
y�l�ndaki ö�retim üyesi say�lar� ve da��l�mlar�, birinci ve ikinci ö�retim ö�renci kontenjanlar� 
(Yüksek Ö�retim Kurumu ve ilgili bölümlerin 2009 y�l� internet sayfalar�ndan derlenmi�tir) 
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�ekil 2. Kurulu� y�llar� itibar� ile s�ralanan in�aat mühendisli�i bölümlerinde,  2009 
y�l�nda bulunan toplam ö�retim üyesi say�s� (yard�mc� doçent ve üzeri kadrolar) 

 

 

�ekil 3. Kurulu� y�llar� itibar� ile s�ralanan in�aat mühendisli�i bölümlerinde,  2009 
y�l�nda bulunan ö�retim üyelerinin kadro da��l�m� 

 

 

�ekil 4. Kurulu� y�llar� itibar� ile s�ralanan in�aat mühendisli�i bölümlerinde,  2009 
y�l�nda ö�retim üyesi ba��na dü�en ö�renci say�s� 
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TARTI�MA 
 
Toplumlar için sürdürülebilirlik kavram�n�n önemi, sürekli artan nüfus, artan 
toplum gereksinimleri, azalan do�al kaynaklar, iklim de�i�iklikleri gibi ya�am� 
tehdit eden ko�ullar nedeniyle her geçen gün artmaktad�r. �n�aat mühendisli�inin 
tüm çal��ma alanlar�, toplumlar�n artan gereksinimlerine çözüm getirirken 
sürdürülebilir geli�me kavram�nda hayati bir önem ta��maktad�r. Bu nedenle, 
bugünün ve gelece�in in�aat mühendislerine sürdürülebilir geli�me sürecinde çok 
önemli görevler dü�mektedir. Sürdürülebilir geli�me kavram�, in�aat 
mühendisli�inin alt�n kural� olarak de�erlendirilmedir.  Bu kavram çerçevesinde bir 
in�aat mühendisli�i projesinin gereksinime üretti�i çözüm, ayn� zamanda çevre 
için ve toplum için en iyi olan� olmal�d�r.  
 
Sürdürülebilir geli�menin mühendislik e�itim programlar�nda yer bulmas� ise, 
e�itimde sorgulama ve sistematik dü�üncenin ön plana al�nmas� ve tak�m odakl� 
çal��maya önem verilmesi ile mümkündür. E�itim sürecinde sürdürülebilir geli�me 
kavram� ilkelerinin verilmesi ile in�aat mühendisi çözülecek problemin alan�na 
girebilecek di�er tüm disiplinler (çevre bilimleri, hukuk, kamu yönetimi, i�letme 
vb.) ile ortakla�a çal��abilecek yetene�e ve tak�m lideri olma becerisine sahip 
olacakt�r. �n�aat mühendisli�i e�itim program� bu amaçla farkl� disiplinlerde 
ö�retim üyelerinin kat�l�m� ile çok-disiplinli proje uygulamalar� ile desteklenmeli, 
farkl� bak�� aç�lar�n�n sentezlenmesi sa�lanmal�d�r. �n�aat mühendisli�i e�itim 
programlar�nda ö�rencilerin problemlere en uygun çözüm konusunda karar verme 
becerilerini art�rma; toplum ve çevre bilincini, kurumsal etkenleri ve etik de�erleri 
gözetme, yani sürdürülebilirlik kavram�n� tasar�m ile bütünle�tirme uygulamalar� 
da verilmelidir. E�itim programlar�nda yer verilebilecek Problem Tabanl� Ö�renme 
(PTÖ) uygulamalar�, örnek olarak, a�a��daki çok disiplinli konularda verilebilir: 
Enerji tüketimi, ula��m ve in�aat teknolojilerinin yaratt��� çevresel kirlenme, 
ekolojik malzemelerin kullan�m�, at�k yönetimi, kamu sa�l��� ve güvenli�i, in�aat 
malzemelerinin geri dönü�ümü ve yeniden kullan�labilirli�i, do�a ile dost yap�lar 
ve sürdürülebilir yap�m. 
 
�n�aat mühendisli�i e�itim programlar�nda sürdürülebilir geli�im kavram�na yer 
verilmemesi, mühendislik eti�inin çi�nenmesi anlam�na gelmektedir. 
Üniversitelerde ö�renciler sürdürülebilir geli�im kavram�n�n önemini, mühendislik 
projelerinde nas�l uygulanaca��n� ve bu kavram�n ayn� zamanda bir etik 
sorumluluk oldu�unu özümsemelidirler. Ülkemizde, gerekli alt yap�lar� 
tamamlanmaks�z�n aç�lan, yetersiz say�da ö�retim üyesi ile çok say�da ö�renciye 
e�itim veren in�aat mühendisli�i bölümlerimizde, e�itim sürecinde sürdürülebilir 
geli�me kavram� ilkelerinin istenilen düzeyde aktar�lamayaca�� aç�kt�r. 
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�N�AAT MÜHEND�SL��� E��T�M�NDE 
KAVRAMSAL/KURAMSAL YAKLA�IM 

 
N. Orhan Baykan,  Nesrin Baykan* 

 
 

ÖZET 
 

Bildiride in�aat mühendisli�i e�itiminin kökten de�i�tirilmesine ili�kin bir öneri 
sunulmu�tur. Öneride “E�itim Sistemi” iki ana do�rultuya oturmaktad�r: ilki, baz� 
temel derslerin (fizik-kimya-matematik gibi) ayr� ders olarak görülmeyip ilgili 
noktalarda gerekti�i kadar devreye sokulmas�, bunlar�n yerine, kuramsal derslere 
�s�nma niteli�inde olabilecek kavramsal derslerin konulmas�; ikincisi, yurt çap�nda 
bir organizasyon da kurularak, derslerin büyük bir k�sm�n�n do�ada, gerçek 
mahallinde yap�lmas�. 
 
Anahtar sözcükler: �n�aat Mühendisli�i e�itimi, ö�retim üyesi, ö�renci, 
kavramsal, kuramsal.   
 
 

G�R�� 
 
Ülkemizdeki in�aat mühendisli�i e�itiminin geçmi�i oldukça eskidir. Yeni 
üniversitelerin aç�lmas� ve ö�retim üyelerinin yeti�tirilmek üzere yurtd���na 
gönderilmesiyle, Alman ekolünün yan� s�ra Amerikan ekolü de e�itimin içine 
eklenmi�, farkl� do�rultulu bu iki ekol, gerek ayr� ayr�, gerekse harmanlanarak 
ba�kala�m�� e�itim yöntemlerini de beraberinde getirmi�tir. S�k s�k dersler, ders 
saatleri, ö�retim biçim ve yöntemleri de�i�mi�tir. Ancak meslekte biraz felsefe 
yapacak konuma gelmi� deneyimli (tabii ya�l� da) ö�retim üyeleri verilen 
e�itimden ho�nutsuzluklar�n� dile getirmi� ve yap�lan bu tip sempozyumlarla da bu 
isteklerini aç��a vurmaktad�rlar. ��veren ve �irket sahipleri de, üniversitelerin 
verdi�i e�iti ve ö�retimin zay�f ve üniversiteler aras�nda ciddi farklar oldu�u; 
üniversitelerin pratik mühendislikten uzak ö�retim verdikleri; �antiyede insani 
ili�kiler aç�s�ndan eksik tutum ve davran�� bilgileri verildi�i hatta hiç verilmeyerek 
kime nas�l davran�laca��n�n ö�retilmemesi; grup yönetme becerisinin alt düzeyde 
oldu�u gibi konularda yak�ncalarda bulunmaktad�rlar.  
 
Ülkemizde e�itim felsefesi nas�l(d�)d�r? Eskiden;  1. Akademiler (piyasa bilgileri 
verilirdi) ve 2. Fakülteler (kuramsal bilgiler a��rl�ktayd�). �imdi ise ayn� i�lev 
görmeye akademiler yerine meslek yüksek okullar� ile yerine getirilmektedir. �TÜ – 
ODTÜ ekollerinde ise, �TÜ, proje yapacak bilgiyi ö�retmek; ODTÜ ise, proje 
yapacak bilgiyi nereden bulaca��n� ö�retmek dü�üncesindedir.  
 
Yapt�r�mc� e�itim sistemi çerçevesinde, zorunlu dersler  (ö�retim üyesi merkezli); 
zorunlu “Seçmeli Dersler” (ö�retim üyesi merkezli); projeler (ö�retim üyesi 
desteklimsi) biçimde sürdürülmektedir.  

 

                                                 

N. Orhan Baykan,  Nesrin Baykan 
Pamukkale Üniversitesi Müh. Fak. �n�. Müh. Bölümü K�n�kl� Yerle�kesi, Denizli, Türkiye 
E-posta: obaykan@pau.edu.tr 
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YÖNTEM 
 
Dil Konusu  
 
En önemli konu dil konusudur. Öncelikle ele al�nmal�d�r. Sözcüklerin nas�l 
yaz�laca��, nas�l okunaca�� yeniden dü�ünülmelidir. Terimlerin türetilmesi, do�ru 
kullan�lmas� ve sözcük seçimine özen gösterilmelidir. Sözcüklerin kullan�m�nda 
kararl�l�k olmal�d�r. Ayn� anlaml� sözcüklerden yabanc� dilde olan� (Osmanl�ca, 
Frans�zca, Almanca, �ngilizce gibi) at�lmal�, kafa kar���kl��� önlenmelidir. Fazla 
sözcü�ün “dil zenginli�i” oldu�u sav� burada geçerli olmaz! 
 
   
Mühendislik E�itiminde Yeni Yakla��mlar 
 
Konuyla ilgili olarak, tart���lacak konular aras�nda; e�itim felsefesi de�i�meli mi?, 
e�itim düzeni de�i�meli mi?, piyasaya m� mühendis yeti�tirmeli, gelece�e mi 
yat�r�m yapmal�?, internet ba��ml�l��� ne getirir ne götürür?, yük ö�renciye mi, 
ö�retene mi gelmeli?, paral� ö�retim niteli�i artt�r�r m�?, sanal ö�retim ne getirir 
ne götürür? Probleme dayal� ö�retim nedir? (Kaltakc� ve Arslan, 2004) gibi sorular 
akla gelebilir.   
  
Mühendislik, soyut ve somut olmak üzere iki bölümden olu�maktad�r. Bu bölümler, 
içerikleri ve temelleri a�a��da verilmi�tir (�ekil 1). Tüm bunlar, mühendislik 
becerisinin geli�tirilmesini gerektirmektedir.  

Mühendislikteki Farkl�l�klar 

Karma��k
sorunlara
tümcel bir
çözümler
bulmak 

Nesneler 
Kavramlar  
Kuramlar

Yöntemler 
Modeller

Soyut Somut

Kuramsal 
temel 

Gerçek-dünya
uygulamalar� 

 

�ekil 1: Mühendislikteki farkl�l�klar  
 
 
Yurtd���ndan E�itimde Bir De�i�im Örne�i  
 
“Erasmus Etkinli�i” kapsam�nda, 2007 y�l�nda ziyaret etti�im Güney Danimarka 
Teknik Üniversitesi’nde ba�lanan yeni bir mühendislik e�itimi modeli ile, k�saca 
özetlemek gerekirse, yük ö�retim üyesinden al�n�p ö�renciye verilmi�tir. E�itim 
süresi 4’den 3 y�la dü�ürülmü�, piyasaya ö�renci yeti�tirilmesi planlanm��, projeler 
üstünde yo�unla��lmas� ilke olarak benimsenmi�tir. Ö�renciler grup çal��mas�na 
yönlendirilmi�tir  (www.tek.sdu.dk). 
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Mühendislik E�itimindeki Döngüler 
 
Daha üstün profesyonel beceriler, yeni ve daha geni� ki�isel beceriler mühendislik 
e�itimindeki döngüleri gösterirken, bu özellikleri geli�tirici zaman dilimi 
de�i�memektedir. Profesyonel becerileri geli�tirmek için farkl� ö�retim tekniklerini 
gözönüne almak ve içlerinden uygun olan�n� seçmek akla gelmektedir (�ekil 2).  

Farkl� ö�retim teknikleri için
ö�renmede gerileme (ö�renilenden geriye kalan %) 

Kaynak: Ulusal E�itim Laboratuvar�, Bethel Maine, ABD

5%

10%

20%

30%

50%

75%

90%

Ders

Okuma 

Görsel-i�itsel

Gösteri 

Tart��ma grubu

Yaparak ö�renmek

Ba�kas�na ö�retmek 

24 saat sonra

 

�ekil 2: Farkl� ö�renim teknikleri için ö�renmede gerileme  
 
Yukar�daki �ekle göre; daha iyi ö�renmek için:  1. ba�kas�na ö�retmek; 2. yaparak 
ö�renmek en uygun ö�retme/ö�renme teknikleri olmaktad�r.   
 
 
Kavramsal yakla��m 
 
Bir i�in neye yarad���n� anlamadan ö�renmeye çal��mak, ancak ezberi ça�r��t�r�r. 
�imdiye de�in neredeyse tüm e�itim sisteminde yap�lan da budur. �nsan akl� 
biny�llar içerisinde çok büyük de�i�imler göstermemi�tir. Genetik aktar�m, birikim, 
deneyim, üstünde daha uzun dü�ünme f�rsat� ve etkile�imden kaynaklanan birlikte 
çal��ma gibi nedenlerle geli�en insanl�k önce kavramsal, sonra kuramsal temelleri 
geli�tirmi�tir. Biny�llar öncesinin eskil dünyas�nda yap�lan görkemli yap�lar bunun 
kan�t�d�r: önce ak�l, sonra hesap.  
 
Ezbere dayanan e�itim sisteminin çarp�c� iki örne�i a�a��da verilmi�tir (�ekil 3 ve 
4). �ekil 3’de ö�renciler ders s�nav�ndan geçtikleri halde, kavramsal s�navdan 
kalm��lard�r. �ekil 4’de ise, ders s�nav�-kavramsal s�nama aras�ndaki kar��l�kl� 
ili�kiler özetlenmi�tir. Kuramsal (entellektüel) bilgi ile pratik bilgi aras�ndaki geçi� 
ise �ekil 5’te verilmektedir. Sonuç olarak, önce kavramsal sonra kuramsal ö�retim 
ilkesi benimsenmelidir.  
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�ekil 3: S�nav� geçme-dersi kavrama aras�ndaki ili�ki (dyhr@mmmi.sdu.dk) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�ekil 4: Dersin kavranmas�-s�nav�n geçilmesi aras�ndaki ili�ki (dyhr@mmmi.sdu.dk) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�ekil 5: Özgün bilgi tabana dayal� beceri dizisi (dyhr@mmmi.sdu.dk) 
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E�itim Felsefesi Nas�l De�i�melidir? 
 
Köklü, hemen, devlet dairesi destekli, do�al/yapay laboratuvarl�, arazi gezili, 
kavramsal/kuramsal ve proje destekli biçimde de�i�meli; ö�rencinin ö�renme 
ortam� a�a��daki �ekilde gösterildi�i üzere organize edilmelidir (�ekil 6).  
  

 

�ekil 6: Ö�renme ortam�  
 
Ö�renme Etkinlikleri 
 
Ö�renme s�ras�ndaki tüm etkinlikler: motive edici bir içerik haz�rlanmas�; 
ö�rencilerin etkin hale getirilmesi; grup bilincinin özendirilmesi ve yap�sal ve ilintili 
bilgi kayna�� olu�turulmas� gibi dört ilkede özetlenebilir.    
 
Haftal�k ders saati ile ö�renci çal��ma saati aras�ndaki ili�ki a�a��da gösterilmi�tir 
(�ekil 7). S�n�fta fazla ders yapl�yorsa ev ödevleri azalt�lmal�; s�n�fta geçirece�i saat 
say�s� azalt�ld���nda ise ev ödevleri artt�r�lmal�d�r.  Bu arada haftal�k ders saati 24 
saati geçmemelidir.  

 
�ekil 7: Haftal�k ders saati-ö�renci çal��ma saati ili�kisi (dyhr@mmmi.sdu.dk) 

 
Üretici bir yar�y�lda sürekli de�erlendirme esas tutulmal�, ders/seminer süre ve 
say�s� ile proje etkinli�i dengelenmelidir (�ekil 8). Ö�renme yakla��m� için ise 
a�a��daki �ema göz önüne al�nabilir (�ekil 9).     
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�ekil 8: Üretici yar�y�l yap�s�  (dyhr@mmmi.sdu.dk) 
 
 

 
�ekil 9: Ö�renme yakla��m� (dyhr@mmmi.sdu.dk) 

 
 
Ö�rencinin ilgisini çekmek; uygun ö�renme etkinli�i üretmek; destek sözü 
vermek; dal (bran�) ölçütlerini i�in içine katmak; çal��kan ö�rencilere lay�k 
olduklar� de�er ve önemi vermek ve standartlar� ortaya koymakla gelece�e bir 
yat�r�m yap�lm�� olacakt�r.  
 
 
Rollerin De�i�imi   
 
Ö�retim üyeleri daha az derse girmeli ve daha az soruya yan�t vermeli, bunlar�n 
yerine yönlendirmede bulunmal� ve dan��manl�k yapmal�d�rlar. Ö�renciler ise ucu-
aç�k sorunlara çözüm aramada önemli ölçüde zaman harcamal�d�rlar.    
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Kavramsal/kuramsal Yakla��m Modeli (Baykan Önerisi)  
 
Genel  
 
Meslek ö�renmeye geldi�ini sanan ö�rencilerin hala “Ricatti Diferansiyel 
Denklemi”nin ö�retilmesindeki amac�n anla��lmas�ndaki güçlük görmezden 
gelinemez. Matematik, fizik, kimya gibi art�k s�k�c� gelen ve pratik meslek 
ya�am�ndaki örneklenmeleri zay�f kalan bu tip dersler kald�r�lmal�, meslek dersleri 
içinde yeri geldikçe de�inilerek, örne�e dayal� genel/özel bilgiler verilmelidir. Bu 
durumdaki meslek grubu içinde olanlar bo�a ç�kacak, böylelikle akademik 
çal��malar�na daha fazla zaman ay�rabileceklerdir.  
 
Meslek dersleri 2 bölüme ayr�lmal�d�r: 1. Kavramsal; 2. Kuramsal. 
  
Kavramsal dersler, kuramsal derslerin kavramsal bölümlerini; kuramsal dersler 
ise,   kavramsal derslerin hesap yönlerini i�lemelidir.  
 
Bu arada önce kavramsal haz�rl�klar�n yap�lmas� gerekir. Bunun için “Kavramsal 
�n�aat Mühendisli�i” kitap(lar)�n�n yaz�lmas� gerekir (Kavramsal Yap� Mühendisli�i, 
Kavramsal Geoteknik Mühendisli�i, Kavramsal Su Mühendisli�i, Kavramsal 
Ula�t�rma Mühendisli�i). Bu konuda bir örnek Yanmaz ve Usul taraf�ndan 
gerçekle�tirilmi�tir (Yanmaz ve Usul, 2006).  
 
 
Derslerin ��lenmesi 
  
Ö�renci Say�s� 30 ile s�n�rland�r�lmal�d�r (1 otobüs; ders için 1 treyler* 5 koltuklu, 6 
s�ral�* ve kahvalt� için romörk). Dersler, arazide/do�ada, otobüste, treylerde, 
devlet dairelerinde, �antiyelerde, laboratuvarda (devlet dairesi/okul) yap�lmal�d�r. 
Dersler, yerinde ve görsel/i�itsel  (kavramsal/kuramsal tabanl�) olmal�d�r. Bu 
amaçla, Devlet ve/veya Özel Sektör Tesisleri’nden yararlan�lmal�d�r.   
 
Bu a�amadan sonra, s�n�fta proje yap�lmal�, planlama kademesinde gerçek 
projeler için devlet ar�iv ve verileri kullan�lmal�, böylelikle; Devlet projelerine 
destek anlam�nda ön-ön (en-ön) çal��malar gerçekle�tirilmesi amaçlanmal�d�r.      
Bu durumda e�itim uzayacak m�d�r? Hay�r! Matematik, fizik, kimya gibi derslerden 
bo�alan yerlere kavramsal dersler yerle�tirilecek; son 2 y�lda hem proje yap�lacak, 
hem de kuramsal dersler ö�renci taraf�ndan ö�retim üyesi deste�inde 
ö�renilecektir (bir ölçüde olaya dayal� ö�retim).  
    
Okulda küçük çal��ma mekânlar� yarat�larak, gruplar�n buralar� evleri gibi 
kullanmalar� özendirilecek; herkesin ta��nabilir bilgisayar� olacak, Bölüm bunlar� 
ö�renciye bedelsiz, ancak zimmetli olarak verecek, mezuniyette de verdi�i gibi 
geri alacak, yeni gelenlere modelini/kapasitesini yükselterek verecektir.  Bu sistemi 
ö�renci isteyecek ve benimseyecek mi? Büyük bir olas�l�kla “evet!”. Çünkü daha ilk 
günlerden bir �eyler ö�rendi�inin fark�na varacakt�r.   
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Sistemin Çal��mas� 
 
Sistem Nas�l Çal��acak? Dönel (rotasyonel) biçimde. Her ö�retim üyesi, kendi 
grubuna, kendi uzmanl�k alan�ndaki kavramsal bilgileri verecektir. (hafta, iki-
hafta, ay taban�nda). Peki, ö�retim üyesi nereden bulunacak? Ö�retim üyeleri 
sisteme uygun yeti�tirilecek, arazide olduklar� sürece yolluk/gündelik alacaklar. 
Mevcutlar bu sistemi benimseyecek mi? Büyük olas�l�kla benimseyecekler (i�in 
içinde yolluk/gündelik gelirlerinin hat�r� say�l�r olmas� ko�uluyla).  
 
Devlet nas�l destek sa�layacak? Kalacak yer bulacak, yemek i�ini ele alacak, 
gezilecek alanlarda bilgi verecek, belge sa�layacak; ayn� �eyleri Özel Sektör de 
yapacak, bunun için Devletten destek alacakt�r.  
 
      
Ö�renci Profilinin De�i�tirilmesi Gere�i  
 
Ö�renci profili de de�i�tirilmelidir. Ç�karc�/ko�ulland�r�lm�� ö�rencinin profili 
de�i�tirilmeden bir yere var�lamaz. Hoca sunsun, ö�renci dinler gözüksün; s�nav 
zaman� d���nda çal���lmas�n; s�nav zaman�nda kap-kaç çal���ls�n, bal�k yakalan�rsa 
“tamam”, de�ilse, “devam� al�nm�� ders” için �ans� bir sonraki y�lda zorlama, “tek 
derse kal�nd���nda nas�lsa geçirilir” mant��� geçerli olmamal�d�r. Buna ili�kin Mart 
2009’da Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi �n�aat Mühendisli�i 
Bölümü “Bilimsel Yaz� Tekni�i” dersini alan 66 ki�i üstünde yap�lan 15 soruluk 
küçük anketteki soru ve yan�tlar�n % da��l�m� a�a��da verilmi�tir (Çizelge 1).  
 
 

1. Dersi veren hocaya göre 
seçerim    

%80 
9. Dersinden kald���m hocadan da 
seçerim 

%73 

2. Dersin �çeri�ine bakarak 
seçerim   

%85 
10. Di�er dersinden de geçirsin diye 
beni b�rakan hocadan seçmem 

%95 
 

3. Kolay geçilip geçilmeyece�ine 
bakar�m                                       

%79 
11. Ders gün ve saati beni 
etkilemez 

%79 

4. Dan��man�n yönlendirmesine 
bakar�m                                       

%83 
12. Garanti geçece�imi bildi�im 
dersi seçerim 
 

%68 

5. Daha önce dersi alanlara 
bakar öyle karar veririm                

%86 13. Ders notu olan dersi seçmem %61 

6. Arkada��m�n seçti�i ders beni 
ba�lamaz                                      

%77 
14. Ödev, quiz, sunu� falan 
istemem 

%61 

7. Yönlendirmeyi kendim 
planlar�m   

%70 
15. Hocam�n ders seçmede etkisi 
olmaz 

%71 

8. Seçmede kontenjana bakmam   %98   

Çizelge 1: Seçmeli ders seçiminde göz önüne al�nacak noktalar*) 

 
*) Anket sonuçlar�, Mart 2009, PAÜ �n�aat Mühendisli�i Bölümü 
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“Seçmeli Ders Seçimi Anketi”nden ç�kar�lan 5 çarp�c� sonuç ise �öylece 
özetlenebilir:  

1. Kolayca geçece�im dersi seçerim! (Yorum: do�ru söze ne denir?)  

2. Ders notu gerekli de�ildir! (Yorum: s�n�fta not tutmak daha az ders notu ile 
e�anlaml�d�r)  

3. Ödev, quiz, s�n�fiçi uygulama istemem! (Yorum: bunlar angaryad�r!)  

4. Dersi veren hocaya bakar�m (Yorum: “�ekerci hoca” ise tamam!) 

5. Dersin içeri�ine bakar�m (Yorum: zorsa, unut!)  
Bu sonuçlar, ö�rencinin hangi yönde ko�ulland�r�ld��� ve hangi noktalarda bu 
al��kanl�klar�n de�i�tirilmesi gerekti�i konusunda baz� öngörüler vermektedir.   
 
 

SONUÇ VE ÖNER�LER 
 
�n�aat mühendisli�i e�itimi gözden geçirilmelidir. Köklü düzen de�i�ikli�i 
gereklidir. Ö�rencinin okulu bitirdi�inde, “hiçbir�ey bilmiyorum” psikozundan 
ar�nd�r�lmas� sa�lanmal�d�r. Bunun için; köklü, hemen, devlet destekli, 
do�al/mekansal laboratuvarl�, arazi gezili, kavramsal/kuramsal ikilisini içine 
sindirmi� ve proje destekli bir e�itim sisteminin temelleri olu�turulmal�d�r. Bu 
arada ö�retim üyesinin yükü azalt�lmal� (dan��manl�k yapmal�lar); ö�rencinin 
etkinlik saatleri artt�r�lmal� (projelere yönlendirme); okulunu evi gibi duyumsamas� 
sa�lanmal�d�r (çal��ma gruplar�na küçük odalar tahsisi, herkese bilgisayar 
sa�lan�m�).  
 
Matematik-fizik-kimya gibi ortak zorunlu dersler kald�r�lmal�, bo�alan yerlere 
kavramsal dersler yerle�tirilmeli; söz konusu dersler kuramsal derslerin ilgili 
bölümlerinde, konuya yönelik olarak verilmelidir. 
     
Dersler ö�renilmesi gerekli yerlerde, yani arazide, �antiyede, gerçek dünya içinde 
bir yerlerde yap�lmal�d�r. Bunun için ciddi bir organizasyon ve de�i�im süreci 
gerekecektir. 
   
Ö�renci al��kanl�klar�n�n de�i�tirilmesi, aç�kgözlü�ün önlenmesi, k�saca ö�renci 
anlay���n�n de�i�tirilmesi gerekir. 
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GEÇM��TEN GÜNÜMÜZE SOSYAL VE TEKNOLOJ�K GEL��MELER�N 
MÜHEND�SL�K E��T�M�N� �EK�LLEND�R��� 

 
Engin Karaesmen, Erhan Karaesmen* 

 
 

G�R�� VE KONUNUN ÇERÇEVES� 
 

E�itim, insano�lunun bireysel ve toplumsal ya�amda mutlulu�a, çevre 
ili�kilerinden zevk ve tatmin alma keyfine ula�mas�ndaki ayr�cal�kl� bir kolayl�kt�r.  
Toplumlar�n geli�mesine, uygarl�k olu�turmas�na temel katk�lar�n e�itim yoluyla 
sa�land��� bilinir ve kabul edilir (�nan, 1982).  Teknik e�itim bu kal�p çerçevesinde 
küçük ya�lardan ba�layan temel e�itimin epeyce ileri ya�lardaki bir özel uzant�s� 
gibi gözükebilir.  Ancak, okulsal e�itimden önce bile henüz filizlenmeye ba�lam�� 
insan, ailesinden, çevresinden ve günümüzde etkin bir bilgilendirme unsuru olarak 
ortaya ç�kan görsel ve sanal yay�n ortamlar� vas�tas�yla kendisini ku�atan teknik ve 
teknolojik kavramlarla harman olagelir.  Eski dönemlerde gündelik araç ve 
gereçleri kullanmas�n� ö�retmek üzere küçük ya�taki bireylere uygulanan 
bilgilendirme, günümüzde elektronik i�lemler becerisini geli�tirme biçimine 
dönü�mü�tür ( De Camp, 1993).  Bu gündelik ö�retilerin içinde eskiden de belli bir 
düzeyde olan tekniklik günümüzde �ekil ve içeri�i biraz de�i�mi� olmakla birlikte 
yine de bulunmaktad�r.  
 
Daha ilerlemi� ya�lardaki örgün teknik e�itime gelince, burada art�k, genç 
insanlar� teknisyenlik veya mühendislik mesle�ine haz�rlayan bir süreç söz 
konusudur.  Teknik konularda bilgilendirme, görgü, hüner ve uygulamadan öte 
dü�ündürme, mevcut kal�p bilgilerden farkl� bilgi formlar�na yönlendirici 
“kuramsal yakla��m” �, etik,  ileti�im, ara�t�rma ve geli�tirme ile co�ku 
bile�enlerini içerecek �ekilde derin yap�l� bir e�itim süreci mühendislik e�itiminin 
ana ö�elerini olu�turur.  Bu özellikler geçmi�te de böyleydi, nitekim  “in�aat 
mühendisli�i” ad�n� ta��yacak olan mühendislik türü teknik ve teknolojik olgular�n 
eksenine “kuramsal yakla��m”� esas alarak oturmu� bulunuyordu.  Makine 
mühendisli�inin taban�nda yer alan hareket eden cisim ve bunun mekanik 
düzenekleri daha sonralar� geli�mi� olmakla birlikte mühendisli�in matematik 
kavramlarla bulu�mas�na önemli katk�larda bulunmu�lard�.  Asl�nda topraktan 
maden ç�karmak, bunu gündelik ya�amda kullan�labilecek formlara dönü�türme 
hem biraz in�aat mühendisli�ini biraz da makine mühendisli�ini bar�nd�ran bir 
i�lemler dizisiydi.  Böylece insanl�k çok uzun dönemler boyunca bu üç ana tür 
mühendislik uygulamas�n�n do�rultusunda yürümü� ve çok kuvvetli bir dayanak 
olan matemati�in bu alanlarda olup bitenleri ayd�nlat�c� katk�lar�yla ad�na 
mühendislik denebilecek bir dü�ünce ve üretim biçiminin yenilenme, yarat�c�l�k ve 
geli�tirme isteklerinin sonucunda di�er mühendislik dallar�n�n olu�mas�na da 
olanak sa�l�yordu.  Bilim ve teknoloji sonradan daha çapra��k boyutlar kazanarak 
günümüze kadar uzanacak olan kar��l�kl� etkile�im durumunu bir hayli öncelerde 
yakalam�� bulunuyorlard�. 
 
 

 

                                                          
Engin Karaesmen, Erhan Karaesmen 
Orta Do�u Teknik Üniversitesi, Türkiye 
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UYGARLIKLARIN GEL��MES�NDE TEKN�K VE  
TEKNOLOJ�K ALGILAMALARIN YER� 

 
 
Uzak Geçmi�e Özetle Bir Bak�� 
 
Çok eski insanlar, “ma�ara” adamlar�, ma�ara ya�am�na pratik zorlaman�n 
sonucu gelmi�lerdi.  Aç�k hava ya�am�ndaki iklimsel ve çevresel zorlamalar 
insano�lunun bir bar�nak içinde daha rahat ve daha güvenli bir ya�am çizgisine 
yakla�t�r�yordu.  D��ar�daki güne�in yak�c�l���, ya�murun buzun ve kar�n rahats�z 
edici ü�ütücülü�ü ve bunlara ek olarak çevrede rahatça dola�abilen yaban 
hayvanlar�n ürkütücülü�ü bar�nak ihtiyac�n� kesinlikle zorluyordu.  Kendi eliyle 
yapabilece�i ve düzenleyebilece�i bar�naklara geçmeden önce insano�lu on 
binlerce y�ll�k uzun dönemlerde do�an�n bah�edici bir kolayl��� olan kovuklarda ya 
da ma�araya benzeyen daha büyük iç mekânlarda ya�am�n� sürdürmek zorunda 
kalm��t�.  Ma�ara içinde duvarlar� kaz�yarak daha büyük mekânlar ve düzgün 
yüzeyler elde etme aray���na ek olarak ma�ara kap�s� olarak ta� örgüler olu�turma 
becerileri zaman içinde geli�iyordu.  Do�al g�da toplama ya da avlanma 
mecburiyeti onar� civarda bir miktar yol yürümeye sevk etti�inde ise vadi 
formundaki baz� engelleri a�abilmek için kuru olarak bir kenara at�lm�� ya da 
kendileri taraf�ndan taze devrilmi� a�aç kütüklerini bir geçit unsuru olarak 
kullanmay� ak�l edebiliyorlard�.  Böylece, zor ve ilkel ko�ullar alt�nda bir çe�it 
“köprü” yap�m�n�n ilk örnekleri verilmi� oluyordu.  Teknik ak�l�n ya�ama geçirili�i, 
bu verilen örneklerden de anla��laca�� gibi ihtiyaçlar�n zorlamas�yla oluyordu.  
Günümüzde de hala gerçek ya da yapay zorlamal� bir ihtiyaç kendini göstermeden 
önce bir teknik teknolojik uygulama i�lemine girilmesi söz konusu de�ildir.   
 
Nüfus art���, bar�nak ihtiyac�n� art�ran çok temel bir sosyo	ekonomik geli�meydi. 
Bunun belirledi�i ihtiyaç yayg�nl��� ve çe�itlili�i in�aat i�lerinin giderek yo�unluk 
kazanmas�na yol aç�yordu.  Sosyal ya�amdaki di�er geli�meler ve hareketlili�in 
yo�unluk kazanmas� dolay�s�yla bina, suyollar� ve köprü yap�m i�leri art�yordu.  
Bireylerin büyük bir ço�unlu�u yap�m i�inden biraz anl�yor olmakla birlikte, bir 
sosyal i� bölümü göstergesi olarak salt in�aat i�lerine yönelik ve konuya daha fazla 
bilerek, günümüzdeki uzmanla�man�n ilk nüvelerini olu�turacak biçimde yakla�an 
bir çe�it meslek adam� do�uyordu.  Bu olu�umun kendili�inden bir e�itim boyutu 
da ortaya ç�k�yordu.  Usta	ç�rak (ya da yard�mc�) ili�kisinin hem bir iç disiplini 
sa�lama yönü vard�;  hem de daha çok bilgiye ve deneyime sahip ki�iden daha 
acemisine yönelik bir ö�retme süreci organik biçimde, bu geli�melerin 
çerçevesinde yer al�yordu.  Daha yak�n dönemlere gelindi�inde Bat� Avrupa 
ya�am�n�n önemli bir parças�n� olu�turan Gotik Yap�lar in�aat döneminde ise 
meslek adam� olmak, ustal�k	yard�mc�l�k statüleri o dönemlere özgü kuvvetli dinsel 
inanç unsuru ile de beslenerek daha da yerle�ik bir düzeni olu�turuyordu.  Gotik 
Yap� döneminde özellikle büyük dinsel yap�lar�n (katedraller ve büyük kiliseler) çok 
uzun süren in�aat süreçleri ve süreleri yapt��� i�le onu yapanlar�n aras�nda 
duygusal bir ba�l�l���n kurulmas�na da yol aç�yordu.  Bu ba�l�l���n göstergesi 
olarak Ortaça� sonlar�n�n Gotik döneminde bir lonca disiplini içinde in�aat i�lerine 
yönelik e�itim de tamamen oturu�maya do�ru yön kazan�yordu. 
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Rönesans Dönemi Ve Sonras� 
 
Ortaça� sonlar� dura�anl���ndan Rönesans’a geçi� olay�, bilindi�i gibi, insanl�k 
tarihinin hamleli bir geli�me olay�n� gösterir.  Tarihçiler, sosyologlar ve felsefeciler 
bu s�çramal� dönü�ümün sosyo	ekonomik	politik kaynaklar� ve �ekillendirici etkileri 
üzerinde geni� biçimde yo�unla�m��lard�r.  Birbiriyle bazen çeli�en ve çat��an 
görü�lerin de yer ald��� biliniyor olsa da tarihin bu dönemi üzerinde yeterince 
ayd�nlat�c� bilgiler temelinde a�a�� yukar� uzla��ld��� bilinmektedir.  14.yüzy�l 
sonlar�ndan ba�layarak iki yüz (200) seneye yay�lm�� olan bu dönü�üm, kuvvetli 
devletlere dayal� toplumlar�n ve milletlerin bir hayli yerle�ik bir düzen içinde ortaya 
ç�kmas�na yol açm��t�.  Sosyal i� bölümleri alan�nda art�k ayr�nt�lara inen 
farkl�l�klar� da göz önünde tutabilen yeni bak�� aç�lar� geli�tirebiliyordu.  �n�aat ve 
makine mühendisli�inin genel kapsam� içinde art�k alt dallar�n olu�mas�na belli 
belirsiz tan�kl�k ediliyordu.  Öte yandan Ortaça�dan Rönesans’a geçi�in dünya 
çap�nda önderli�ini yapm�� olan Bat� Ülkeleri âleminin d���nda Mezopotamya ve 
Yak�n Do�u, Uzak Do�u ülkeleriyle günümüzde “Latin Amerika” ülkeleri olarak 
adland�r�lan yerlerde de eski dönemlerdeki parlakl���n yan� s�ra kendi 
Rönesanslar�n a geçi� olgusu ya�anm��t�.  Osmanl� �mparatorlu�unda da 16. 
Yüzy�l�n geli�meli ve güçlü bir dönem oldu�u hat�rlanmal�d�r. 
 
Rönesans’�n hemen öncesinden ba�layarak 15. ve 16. yüzy�llarda yerle�meye 
yönelen bir sosyal e�ilim ise, uzmanl�k e�itiminin art�k örgün bir nitelik 
kazanmas�n� gerektiriyordu. Usta ve yard�mc�s� aras�ndaki dar alan ö�reticili�inin 
yan� s�ra, okulsal e�itime gereksinme duyulur oluyordu. �nsan can�n� do�rudan 
ilgilendiren “t�p” alan�nda �talya ve Fransa’da zaten ba�lam�� olan yüksek örgün 
e�itim Rönesans döneminde ve sonras�nda farkl� boyutlar kazan�yordu. Da��n�k 
derebeylikler ça��ndan kuvvetli devletlere geçi�, disiplinli ordu gereksinmesini 
ortaya döküyordu. Bu olgunun teknik e�itim olay�na yans�mas� ise askeri 
mühendislik yüksek okullar�n�n �ekillenmesine yol aç��� biçiminde oluyordu. Bat� 
Avrupa ülkelerinde ortaça� sonunda kendini kuvvetle hissettiren ve Rönesans 
döneminde de kuvvetli devletler düzeyinde önemli bir araç olan kilise kurumunun 
etkisi alt�nda, ayr�ca, teolojik ve dinsel e�itim faaliyeti de yayg�n biçimde 
sürüyordu. Dinsel kurumlarla ba�lant�l� e�itim yönleni�ine daha sonraki yüzy�llarda 
mühendislik boyutunun da girmi� olaca�� bilinmektedir. 
 
18. yüzy�l ba��nda askeri mühendislik ve bununla ba�lant�l� e�itim olay�n�n 
örneklerine rastlan�r olmu�tu. �lk askeri teknik yüksek okul olarak 
nitelendirilebilecek çe�itli kurumlar ortaya ç�k�yordu. Yüzy�l�n sonunda ise, 
gelece�ini tamamen bat�ya yönelme yolunda belirlemi� bir Osmanl� 
imparatorlu�unda Mühendishane-i Bahri Hümayun (1773) teknik yüksek okulunun 
kurulmas�na kadar var�l�yor. Ancak, bilim ve teknolojide askeri teknikle�meye 
yard�mc� olunurken, onu epeyce a�an de�i�ik geli�melere de tan�kl�k edildi�i 
bilinmektedir. Dönemin kuvvetli ülkeleri �ngiltere ve Fransa ba�ta olmak üzere 
üniversite ya da yüksek okul adlar�n� ta��yan bilimsel ve teknik e�itim kurumlar� 
tüm Avrupa ülkelerinde kendini kabul ettirme yoluna giriyorlard�. 
 
Daha yak�n ça�lar�n geli�melerine ise önceleri endüstriyel devrim ve dönü�üm 
daha yak�nlarda ise elektronik kolayl�klar�n belirledi�i yepyeni bir teknikle�me 
anlay��� damgas�n� basacakt�r. En eski ça�lardan günümüze kadar gelen 
dönemlerin foto�raf örnekleriyle de desteklenmi� bir özeti genelde mühendislik 
e�itimine daha özelde in�aat mühendisli�i e�itimine yönelik olarak ili�ikte Tablo 1 
de çizelgele�tirilmi�tir. Pek çok bilim tarihçisine göre 1940’lar “makine ça��” 
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döneminin sonunun ba�lang�c� olarak kabul edilmektedir. Yeni dönem “sistem 
veya bütünle�ik dü�ünce ça��” olarak isimlendirilmi� ve ya�anmaktad�r (Chekland, 
1999). 
 
 

ÇA�DA� YA�AMDAK� YEN� GEREKS�NMELER VE ETK�LE�MELER 
 
20. yüzy�l ortalar�ndan ba�layarak günümüze uzanan zaman dilimi geçmi�in 
herhangi bir yar�m yüzy�l� ile k�yaslanamayacak yo�unlukta ve atakl�kta 
de�i�imlerin ya�and��� bir dönem olmu�tur. Bir yandan tüm dünyay� etkisi alt�nda 
tutan politik cephele�meler sürüp giderken kar��l�kl� taraflar�n kendilerini daha 
kuvvetli k�lma zorunlulu�u yeni dönü�ümlere yol açm��t�r. Sava� ve savunma 
sanayinin pek çok ülkede h�zla geli�me göstermesi mecburiyeti dolayl� olarak bilim 
ve teknolojide yeni kavramlar ve anlay��lar olu�mas�na yol açm��t�r. Elektronik 
ça��n�n güçlü ve çok yayg�n bir ayg�t� olan bilgisayar gündelik ya�amda varl���n� 
gittikçe daha kuvvetli hissettirir olmu�tur. Bu durum elbette mühendislik e�itimine 
de yans�m��t�r. Yeterince yakla��k say�sal çözümler olu�turmay� çok kolayla�t�ran ve 
h�zland�ran bilgisayarlar önceki dönemlerin mühendislik e�itiminde “problemlerin 
temel ilkelerini ve kökünü (kavramlar�) ö�retip uygulamadaki bireysel beceri ve 
yarat�c�l��� özendirme” çizgisinden uzakla�t�rma durumunu yaratm�� 
görünmektedir. Teknik e�itimin genelinde ve in�aat mühendisli�i e�itiminin 
özelinde küçük s�n�flardan itibaren ö�renciler yeterince yakla��k çözümlere çok 
çabuk ula�abilmenin pe�ine dü�er olmu�lard�r. ��in esas�n�, bilimsel dü�ünce ve 
matematik ile ba�lant�s�n� alg�lay�p benimsemek yerine, köküne inmeden yüzeysel 
çözüm getirebilen bir yeni genç mühendis tipolojisi ortaya ç�kar olmu�tur. 
 
Oysa toplumlar�n geli�mesindeki sosyo-teknik temel, matematiksel ve fiziksel bir 
anlay�� örgüsünden dayanak almal�yd� ve bütünle�ik sistemin gereklerini yerine 
getirmeliydi (Karaesmen, 2005). Uzunca bir süre, çe�itli eksiklikleri olsa da, genel 
do�rultuda yeterli say�labilecek bir e�itsel yakla��m kendini gösterebiliyordu. Köklü 
bir teknik anlay���n pe�inde olan mühendisler özellikle in�aat mühendisleri “sosyal 
yumu�ak alg�lamalardan nasibini alamam��, kö�eli ve zay�f kültürlü”  insanlar 
olarak tan�mlanabiliyordu. Genel kamuoyunda mühendisli�e ve mühendise 
yönelik bu bir miktar haks�zl�k içeren ama mühendislik dünyas� bak�� aç�s�ndan 
“maalesef” gerçeklik paylar� da bulunan bir belirlemeydi. �n�aat mühendisli�i 
e�itiminde, insan denen yarat���n sadece teknik davran��lardan ve dürtülerden 
nasibini alm�� ve mesle�inde uzmanl��� önde gelen bir ki�i olmas� yerine 
ya�amdaki sosyal varl�k renklili�ini de gözeten daha komple bir insan olmas� 
elbette ye�lenirdi. Mühendislere ve özellikle in�aat mühendislerine yönelik bu 
davran�� kö�elili�i ve ya�am esnekli�inden uzak dü�me e�ilimi günümüzün 
mühendislik e�itimi kurgulamalar�na etki yapmas� gereken bir de�erlendirme 
biçimidir (Emmerson, 1973; Pekelis, 1975 ve Feenberg, 1995).  
 
Buna göre, dü�ünsel ve davran��sal esnekli�i gözeten e�itim mekanizmalar�n�n 
pe�inden ko�ulmas� gerekti�i aç�kt�r. Ancak mühendisli�in salt kendi iç dünyas�n� 
ilgilendiren yeni etkile�imlerin de teknik e�itime yans�mas� zorunlulu�u vard�r. 
Mühendislik dallar�, endüstriyel devrim ve dönü�üm ça��n�n gere�i olan dar 
alanlarda uzmanla�ma ve oralarda ba�ka yönlere dikkat da��tmadan, en yüksek 
verimi sa�layabilme yolundaki sosyoekonomik ulusal ya da uluslararas� 
zorunluluklar�n ötesine geçme mecburiyetindedir. Dar alanl� mühendislik anlay��� 
yerine bir ak�l ekseni çevresinde bütünsel ve bütüncü anlay��lar�n bulu�mas�n� 
ye�leme durumu ortaya ç�kmaktad�r. Dar uzmanl�k alanlar�n�n asl�nda do�adaki 
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fiziksel devinim biçimlerinin matemati�in çok kuvvetli ve ba�da�t�r�c� niteli�iyle 
birbirine yak�n ölçütlere getirilmesi mümkündür. Karma��k durumlar 
(complexity) biçiminde kendini gösteren devinimler, bilgileri bütünle�ik ele al�� 
ve de�erlendiri� (consilience) yakla��m�yla çözüme kavu�turulabilir. Temel bilimler 
ve matematik, do�a fizi�iyle ve kimyas�yla ba�lant�l� mühendislik uygulamalar�n� 
da içine alan tüm teknolojik uygulamalar ve ürünler, t�p, hukuk, bu ak�l ekseni 
etraf�nda bulu�may� gerçekle�tirmek zorundad�r ( Wilson, 1999; Karaesmen, 
2002). Bu ak�lc� ça�da� bulu�man�n d��tan sarmalay�c�l���n� tarih ve felsefenin 
yapmas� beklenmelidir. Kar��l�kl� etkile�imleri ve kendi iç örgüsünü kuvvetli biçimde 
dengelemi� olan bu bulu�man�n mekanizmas� içinde din, teoloji ve politika gibi 
faaliyet alanlar�n�n yerinin olamayaca�� aç�kt�r. Sadece ça�da� mühendisli�i de�il, 
ça�da� dü�üncenin tümünü ilgilendiren bu bütünsel, bütünleyici ve hep sorgulay�c� 
etkile�imler aray��lar�n�n ba�ar�ya ula�mas�n� dileyelim.  
 
 

SONUÇLAR VE YORUMLAR 
 
Genelde mühendislik e�itimi i�in daha özelinde in�aat mühendisli�i e�itimi önemli 
bir teknik faaliyetler dünyas�n�n temel dayanaklar�ndan biridir. Sosyoekonomik ve 
teknolojik geli�meler mühendislik uygulamalar�n�n biçimlenmesine yol açarken 
teknik e�itimin ilkelerini ve kurallar�n� da olu�tura gelmi�tir. Tarihsel geli�meler 
dikkatle incelendi�inde bu olgunun her dönemde kendini belirgin biçimde ortaya 
koydu�u anla��lmaktad�r (TMMOB-�MO, 2008). Günümüzün sosyal platformunda 
mühendislik, bir yandan toplumsal davran�� esnekli�inden yeterince nasibini 
alamam�� bir etkinlikler biçimi sergilemektedir. Öte yandan, bilgisayar olgusunun, 
mühendislik bilimini ve anlay���n� gölgesinde tutacak biçimde yayg�n bir kullan�m 
alan� bulu�u; köklü ve sa�lam temelli bir mühendislik e�itimi etkinli�i 
gösterilmesini zorla�t�r�yor oldu�u da aç�kt�r. Oysa günümüzde farkl� disiplinlerin 
dar uzmanl�k alanlar�ndan kurtar�larak bütünsel bir matematiksel-fiziksel kuram ve 
dü�ünce taban�na oturtulmas� ihtiyac� da bulunmaktad�r. Bu alandaki aray��lar�n 
ve uygulamalar�n mesle�in etik, ileti�im, tak�m çal��mas� ve co�ku boyutlar� ile 
bütünle�tirilip, zenginle�tirilmesiyle in�aat mühendisli�i e�itim ve e�itiminde de 
istenen ba�ar�lara ula��lacakt�r.  
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DÖNEMLER ve 
YERLER 

BET�MLEY�C� �EK�LLER 
E��T�M 

ÖZELL�KLER� 

1. En eski 

dönemler 

 

        

�nsano�lunun 

bireysel gayretleri 

 

2. Eski 

imparatorluklar 

ve uygarl�klar 

dönemi (M�s�r, 

Mezopotamya, 

prehispanik 

Amerika)   

   

Ustalar taraf�ndan 

yard�mc�lar�n ve 

ç�raklar�n birebir 

ili�kiyle ya da 

gruplar halinde 

e�itili�i  

3. Antik Akdeniz 

varl��� + 

ortaça�lar 

(do�u/bat�)  

 

 

 

 

    

Ustalar taraf�ndan 

yard�mc�lar�n ve 

ç�raklar�n birebir 

ili�kiyle ya da 

gruplar halinde 

e�itili�i  

 

4. Ön Bat� 

Rönesans’�ndan 

18.yüzy�la kadar 

geçen dönem  

    

 

Askeri mühendislik 

kavram� ve 

uygulamas�: Daha 

sert disiplinli bir 

ç�rakl�k e�itimi & 

mühendislik 

e�itiminde örgün 

okulsal sistemlere 

geçi� & bilimsel 

teknik e�itim 

kurumla�mas�n�n 

yerle�mesi 

Tablo 1.  �n�aat Mühendisli�i E�itiminin Tarihsel De�i�imi 
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DÖNEMLER ve 
YERLER 

BET�MLEY�C� �EK�LLER 
E��T�M 

ÖZELL�KLER� 
5. 18.yüzy�ldan  

bu yana (Endüstri 

devrimi ve 

sonras�) Ulusal ve 

uluslararas� 

düzeyde genel 

bilimsel ve teknik 

geli�menin 

kontrol alt�na 

al�n�� dönemi 

(Fransa’daki 

askeri ve sivil 

mühendislik 

okullar�n�n aç�l��� 

Osmanl� 

�mparatorlu�unda 

Mühendishane-i 

Bahri Hümayun 

(1773)) 

 

    Mühendise ve 

mühendisli�e olan 

ihtiyaçtaki yükseli�e 

cevap verecek 

�ekilde okulla�m�� 

e�itim düzenin 

kurulmas� 

+Endüstri devriminin 

ak���yla bu 

aray��lar�n ve 

e�ilimlerin 

birle�tirilmesi 

+Daha yak�nlarda 

endüstri sonras� 

elektronik geli�me 

dönemlerinin 

problemlerini 

gö�üsleme ve bu 

amaçla bilim ve 

teknolojide yeni 

dengeler arama 

+Bilim ve teknoloji 

dengesi / Sistem 

Tablo 1. (devam) �n�aat Mühendisli�i E�itiminin Tarihsel De�i�imi  
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�N�AAT MÜHEND�SL��� E��T�M�NDE TÜRK�YE GERÇE�� 
 
 

Cem O�uz, Sinan Alt�n, �.Özgür Yaman,  
M. Serdar K�rç�l, Abdullah Bak�r, Gülsüm Sönmez* 

 
 

ÖZET 
 

Ülkemizdeki in�aat mühendisli�i e�itim envanterinin ç�kar�lmas�, in�aat 
mühendisli�inde mevcut e�itim ko�ullar�n�n ortaya konulmas� ve sorunlar�n 
belirlenmesi, in�aat mühendisli�i bölümleri aras�nda e�güdümün sa�lanmas�, 
ö�renci gereksinim ve sorunlar�n�n belirlenmesi ve çözümlenmesi konular�nda 
yard�mc� olmak amac�yla �n�aat Mühendisleri Odas� taraf�ndan kurulan �n�aat 
Mühendisli�i E�itim Kurulunun (�MEK) yapt��� çal��ma sonucunda, bu bildiride 
Türkiye’deki in�aat mühendisli�i e�itiminin mevcut durumunu ara�t�rmak, 
payda�lar�n in�aat mühendisli�i e�itimi hakk�ndaki görü� ve dü�üncelerini bir 
araya getirmek hedeflenmi�tir.   
 
 

G�R�� 
 
Ülkemizdeki devlet ve vak�f üniversiteleri ve bu üniversiteler içerisinde in�aat 
mühendisli�i e�itim program� bulunanlar�n ö�retim programlar� (normal ö�retim 
ve ikili ö�retim) mevcuttur. 2007 y�l� itibariyle Türkiye’de 75’i devlet, 31’i özel vak�f 
üniversitesi olmak üzere toplam 106 üniversite bulunmaktad�r. Bu kurumlar�n 
44’ünde in�aat mühendisli�i bölümü bulunmaktad�r. Devlet üniversitelerinin 
bünyesinde yer alan in�aat mühendisli�i bölümlerinin 14’ünde ikili e�itim 
yap�lmaktad�r. 42 üniversitede in�aat mühendisli�i bölümleri mühendislik 
fakülteleri içinde yer al�rken, Y�ld�z Teknik Üniversitesi ve �stanbul Teknik 
Üniversitesi fakülte yap�lanmas�na sahiptir. Tüm in�aat mühendisli�i bölümleri 4 
y�ll�k lisans e�itimi vermektedirler. Genel olarak ülkemizdeki in�aat mühendisli�i 
e�itimi yap�lanmas� temel bilimler, yap� mekani�i, hidrolik, geoteknik, ula�t�rma, 
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yap� malzemeleri, yap� i�letmesi bilim dallar�n� kapsayan zorunlu ve seçmeli 
derslerden olu�maktad�r. Genelde in�aat mühendisli�i bölümleri lisans 
e�itiminden sonra lisansüstü programlar da sunmaktad�r.   
 
�n�aat mühendisli�i e�itim-ö�retimini birlikte yürüten ve kar��l�kl� etkile�imi 
do�rudan gerçekle�tiren iki payda�; e�itim veren in�aat mühendisli�i bölümleri ve 
e�itilen ö�rencilerdir. Bu iki payda� ülkemizde in�aat mühendisli�i mesle�inin 
geli�imi ve mesleki hizmetlerin niteli�ini �ekillendiren ana etkenler olup ülkemizin 
içinde bulundu�u ekonomik ve sosyal güçlüklerden toplumun tüm katmanlar� gibi 
etkilenmelerine ra�men toplumumuza kazand�rd�klar� de�erler büyük bir önem 
ta��maktad�r. �n�aat sektöründe görev alacak mühendislerde aranan niteliklerin 
e�itim kurumlar�nca ne oranda sa�lanabildi�inin belirlenmesi ve in�aat 
mühendisli�i mesle�ine yeni ba�layan mühendislerin kar��la�t�klar� sorunlar�n 
bilinmesi, e�itim-ö�retimin geli�tirilmesinde sa�l�kl� bir geri besleme arac� 
olacakt�r. Bu sayede mesleki e�itim-ö�retimin elde edilen veriler �����nda 
iyile�tirilmesi ve biçimlendirilmesi sa�lanabilecektir.       
 
�n�aat mühendisli�inin temel payda�lar� olan in�aat mühendisli�i bölümlerine ve 
ö�rencilerine, meslek uygulamalar�na yeni ba�layan mezunlar�n ald�klar� e�itime 
bak��lar�n� ve yarg�lar�n� belirlemek üzere mezunlara, teknik elemanda aran�lan 
nitelikleri sorgulamak ve in�aat mühendisli�i e�itiminden beklentileri belirlemek 
üzere in�aat sektörü alanlar�na yönelik dört ayr� anket düzenlenmi�tir. Bu anketler 
�n�aat Mühendisli�i Bölüm Anketi, Ö�renci Anketi, Mezun Anketi, Sektör 
Anketi olarak isimlendirilmi�tir. Anketlerde yer alan sorular�n belirlenmesi ve 
cevaplar�n de�erlendirilmesi �MEK taraf�ndan yap�lm��t�r.  
 
 

ANKETLER 
 
 
�n�aat Mühendisli�i Bölüm Anketi 
 
Anketlere 38 in�aat mühendisli�i bölümü yan�t vermi�tir. �n�aat mühendisli�i 
bölümlerinin e�itim-ö�retim programlar�na, ö�retim üyesi da��l�m�na ve ö�renci 
say�s�na, alt yap� ve fiziksel olanaklar�na, ara�t�rma potansiyeline, �MO ile 
ili�kilerine yönelik sorular�n bölüm ba�kanl�klar� taraf�ndan cevaplanmas� 
istenmi�tir. Bu anketten elde edilen bilgilerin de�erlendirilmesi ile e�itim 
kurumlar�nda mevcut envanterin ülkemiz ölçe�inde ortaya ç�kar�lmas� 
amaçlanm��t�r.  
 
 
Ö�renci Anketi 
 
Dört y�ll�k e�itim programlar�nda meslek derslerinin genellikle üçüncü ve 
dördüncü s�n�flarda daha yo�un yer ald��� göz önünde bulundurularak mesleki 
e�itim de�erlendirmesinin bu s�n�flarda bulunan ö�renciler taraf�ndan 
yap�lmas�n�n daha sa�l�kl� olaca�� öngörülmü�tür. Bu ankette ö�rencinin ki�isel 
bilgileri, in�aat mühendisli�i mesle�ini tercih nedeni, e�itim-ö�retim için 
dü�ünceleri, ö�retim sürecinde sa�lanan akademik ve fiziksel olanaklar�n 
yeterlili�i, ekonomik gereksinimleri, ö�retim elemanlar� ile ili�kileri, kültürel 
faaliyetleri ve �MO ile ili�kileri belirlemeye yönelik sorular�n cevaplanmas� 
istenmi�tir. Elde edilen verilerle Türkiye ölçe�inde ö�rencilerin ortak 
dü�üncelerinin ve sorunlar�n�n belirlenmesi hedeflenmi�tir. 
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�lgili bölüm yönetiminin denetiminde gerçekle�tirilen “Ö�renci Anketi”ne 41 in�aat 
mühendisli�i bölümünden 3284 ö�renci cevaplam��t�r. Az say�da da olsa baz� 
in�aat mühendisli�i bölümlerinde ö�renci anketine kat�l�m�n çok dü�ük oldu�u 
görülmektedir.  
 
 
Mezun Anketi 
 
�� ya�am�na yeni ba�layan mezunlar�n e�itim sürecindeki ki�isel ve mesleki 
kazan�mlar�n� yeni s�nad�klar� bir dönemde in�aat mühendisli�i e�itimlerine 
bak��lar�n�n belirlenmesi bir yandan üreticinin di�er bir yandan da ürünün öz 
de�erlendirilmesi olacakt�r.   
 
Lisans ö�retiminin izleri henüz kaybolmam�� in�aat mühendislerinden e�itim-
ö�retim sürecinde kazand�klar� bilgi ve becerilerin ne düzeyde ve neler oldu�unu, 
e�itim programlar�n�n eksikliklerini ve olumlu yönlerini, lisans e�itimi sonundaki 
mühendislik yetki ve sorumluluklar�n� kullanmak için yeterlik düzeylerini 
belirtmeleri hedeflenmi�tir. Bu nedenle mezuniyetinden en fazla 5 y�l geçmi� 
(2002 y�l� ve sonras� mezun in�aat mühendisleri) genç in�aat mühendislerinin 
yukar�da belirtilen konularda lisans e�itimlerini de�erlendirmeleri istenmi�tir.  
 
Bu amaçla mezun anketleri �MO �ubelerine gönderilerek üyeleri aras�nda 2002 
y�l� ve sonras� mezun toplam üyelerinin %20’si taraf�ndan cevaplanmas� 
istenmi�tir. �MO kay�tlar�na göre 2002 y�l� ve sonras� mezunlar�n�n toplam say�s� 
11.000 civar�ndad�r. Bu say�n�n %20’si olan 2200 in�aat mühendisi hedef kitle 
olarak seçilmi�tir. Ancak �MO �ubelerinden geri dönen anket say�s� ancak 766 
olmu�tur. Ankete kat�l�m�n %7 oran�nda çok dü�ük kald��� üzülerek görülmü�tür.  
 
 
Sektör Anketi 
 
Bilindi�i gibi mü�teri memnuniyeti ve ürünün tercih nedeni kalitesiyle birinci 
derece ili�kilidir. Mü�terinin üründe arad��� niteliklerin bilinmesi daha iyi bir ürün 
elde etmenin, bunun do�al sonucu olarak üründen elde edilecek katma de�erin 
art�r�lmas� bak�m�ndan önem ta��maktad�r. �n�aat mühendisli�i e�itim ve ö�retimi 
sonucunda mezun in�aat mühendislerinin kazand�klar� niteliklerin in�aat 
sektöründe nas�l bir de�er ta��d���n�n belirlenmesi e�itim-ö�retim için geri 
besleme sa�lanabilmesi bak�m�ndan gerekmektedir. Bu amaçla in�aat sektörünün 
teknik ve idari sorumlular�n�n cevaplamas� istenen bir sektör anketi düzenlenmi�tir. 
Bu anket �MO �ubeleri ve genel merkezi yard�mlar�yla gerçekle�tirilmi�tir. Proje, 
etüd ve mü�avirlik hizmetleri, yap�m ve taahhüt hizmetleri, denetim hizmetleri 
alanlar�nda faaliyet gösteren 788 firmadan cevap al�nm��t�r. Di�er anketler gibi 
sektör anketi de tüm kat�l�mc�lar dikkate al�narak de�erlendirilmi�tir.  
 
 
Anketlerin De�erlendirme Yöntemi 
 
Üniversitelerin in�aat mühendisli�i bölümlerinden gelen bilgiler derlenirken 
ülkemizdeki in�aat mühendisli�i e�itiminde ya�anan genel sorunlar�n ve meslek 
e�itimindeki genel e�ilimin ortaya ç�kar�lmas� amaçlanm��t�r. Ayr�ca her e�itim 
kurumunun iç denetim mekanizmalar�n� kullanarak e�itim-ö�retimini 
denetlendi�i, ö�renci memnuniyetini ölçen mekanizmalar� i�letti�i göz önünde 



1. �N�AAT MÜHEND�SL��� E��T�M� SEMPOZYUMU, ANTALYA

210

bulundurulursa bireysel de�erlendirme zaten bilinen sonuçlar� verecektir.   Bu 
nedenle hem bölüm hem de ö�renci anketlerinin kurumsal ölçekte verilmesinden 
kaç�n�lm��, de�erlendirmelerde her anket grubu için ayr� ayr� olmak üzere ankete 
kat�lanlar�n toplam� göz önünde bulundurulmu�tur. Anketler in�aat mühendisli�i 
bölümlerinden, ö�rencilerden, mezunlardan ve sektör yöneticilerinden elde edilen 
veriler derlenerek, ülkemiz ölçe�inde, kendi içlerinde de�erlendirilmi�, çapraz 
sorgulama göz önünde bulundurulmam��t�r.  
 
Sorulardaki tek seçmeli cevaplar yüzlük tam içinde oransal a��rl�klar� 
hesaplanarak belirlenmi�tir. �ki ve daha fazla seçmeli cevaplarda her seçenek ayr� 
ayr� de�erlendirilmi� olup, her seçenek için ankete cevap veren say�s� dikkate 
al�nm��, bu cevaplar�n yüzlük tam içindeki oransal a��rl�klar� hesaplanm��t�r. 
De�erlendirme sonuçlar� dört bölümde ayr� ayr� sunulmu�tur. Her ankette, ankete 
cevap veren kat�l�mc�lar�n nitelikleri de�erlendirmelerden önce aç�klanm��t�r.    
 
 

ARA�TIRMANIN BULGULARI 
 
 
�n�aat Mühendisli�i Bölümleri 
 
Bu de�erlendirme üniversitelerimizin bünyesinde e�itim veren 38 in�aat 
mühendisli�i bölüm ba�kanl���ndan elde edilen anket sonuçlar� temel al�narak 
haz�rlanm��t�r. Do�ald�r ki her üniversitenin içinde bulundu�u özel ko�ullardan 
kaynaklanan farkl� sorunlar� vard�r. Ancak bu de�erlendirmenin amac� bu özel 
sorunlar�n üzerinde durmak yerine, in�aat mühendisli�i e�itim ve ö�retimini 
yürüten bölümlerin ortak sorunlar�na dikkat çekebilmektir. �üphesiz sorunlar�n 
çözümü, gereksinimlerin kar��lanabilmesi kolay olmad��� gibi k�sa bir zaman 
sürecinde gerçekle�tirilebilir de görünmeyebilir. Bununla beraber bunlar�n ortaya 
konulmas� ve tart���lmas� çözümler üretebilmek için mutlak bir önko�uldur. 
 
�n�aat mühendisli�i e�itim program�n� yürüten bölüm ba�kanl�klar�ndan; ö�renci 
say�lar�, ö�retim üyelerinin in�aat mühendisli�i temel bilim dallar�na da��l�mlar�, 
laboratuvar alt yap�s� ve e�itimde ne ölçüde kullan�ld���, e�itim programlar�n�n 
güçlü yönleri, eksiklikleri, lisansüstü e�itimi ve ara�t�rma potansiyeli, �MO ile 
ili�kilerin belirlenmesine yönelik bilgiler istenmi�tir. Elde edilen bilgiler derlenerek 
in�aat mühendisli�i bölümlerinin mevcut durumlar� belirlenmeye çal���lm��t�r.  
 
2007 y�l�nda 43’ü normal ö�retim, 14’ü ise ikinci ö�retim program� olmak üzere 
toplam 57 adet in�aat mühendisli�i lisans program�na ÖSYS ile ö�renci kabul 
edilmi�tir. Sütçü �mam Üniversitesi’nde in�aat mühendisli�i bölümü bulunmas�na 
ra�men ö�renci kabul edilmemektedir. Mevcut programlar�n 52 tanesi devlet 
üniversiteleri, 5 tanesi ise vak�f üniversiteleri bünyesinde yer almaktad�r. �n�aat 
mühendisli�i programlar�n�n 2007 y�l� kontenjanlar�, normal ö�retim için 2781, 
ikinci ö�retim için 700 olmak üzere, toplam 3481 ö�rencidir.  
 
�n�aat mühendisli�i programlar�na kabul için en yüksek puan 358.902, en dü�ük 
puan 217.188’dir. ÖSYM taraf�ndan haz�rlanan 2007 y�l� ÖSYS k�lavuzunda 
verilen bilgiye göre, s�nava giren aday�n en yüksek puanla ö�renci kabul eden 
in�aat mühendisli�i bölümünde ö�retime hak kazanabilmesi için ba�ar� s�ralamas� 
4430 olmas� gerekirken, en dü�ük puanla ö�renci kabul eden in�aat mühendisli�i 
bölümünde ö�renim görebilmesi için gereken ba�ar� s�ras� 283000’dir. �n�aat 
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mühendisli�i e�itimi veren 57 program�n da ayn� puanla ö�renci almas� 
beklenemez. Ancak in�aat mühendisli�i programlar�n�n taban puanlar� aras�ndaki 
fark�n bu denli geni� olmas� dikkat çekicidir. Taban puanlar� aras�ndaki fark�n 
büyümesindeki önemli etkenlerden biri de olanaklar� s�n�rl� üniversite say�s�n�n 
artmas� oldu�u dü�ünülebilir. Ülkemizde yüksek ö�retime olan talebin her geçen 
gün artmas� ve yeni üniversitelerin aç�lmas� e�iliminin her zaman var oldu�u göz 
önüne al�n�rsa bu fark�n daha da aç�lmas� olas�d�r. 2007 y�l� itibar� ile in�aat 
mühendisli�i e�itimi veren programlara kabul edilmi� olan 3481 ö�rencinin ald��� 
puanlar�n ortalamas� 315.244’tür. Bu ortalama puan�n üzerinde puanla ö�renci 
kabul eden programlar�n kontenjanlar�n�n toplam� 2190’d�r. Bu say� toplam 
ö�renci kontenjan� içinde yakla��k %63 oran�na kar��l�k gelmektedir.   
 
 
Ö�renci ve Ö�retim Üyesi Say�s� 
 
�n�aat mühendisli�i bölümlerinin normal ö�retim programlar�n�n %66’s�nda 
ö�renci say�s� 200-500 aral���ndad�r. %18’inde 200’den az ö�renci, %16’s�nda da 
500’den fazla ö�renci e�itim görmektedir.  
 
2007 y�l� ö�renci kontenjanlar� dikkate al�nd���nda en dü�ük kontenjan say�s�n�n 
30 civar�nda oldu�u görülebilir. Kontenjanlar temel al�nd���nda in�aat 
mühendisli�i bölümlerinde kay�tl� ö�renci say�s�; normal ö�retim programlar�nda 
11124, ikinci ö�retim programlar�nda ise 2800 olmak üzere toplam 13924’tür. Bu 
say� içinde tekrarl� ö�renciler bulunmad��� için bölümlerimizde e�itim ö�retim 
gören ö�renci say�s�n�n belirlenmesinde bir alt s�n�r olu�turmaktad�r. Yüksek 
Ö�retim Kurulu (YÖK) istatistiklerinde 2006-2007 akademik y�l� için ö�retim 
alanlar�na göre lisans düzeyindeki ö�renci say�lar� tablosunda in�aat mühendisli�i 
bölümlerindeki toplam ö�renci say�s� 19239 olarak verilmektedir. YÖK’ün verdi�i 
bu tabloda toplam ö�renci say�s�n�n yakla��k %9’unun (1787) k�z, %91’inin 
(17452) erkek ö�renci oldu�u belirtilmi�tir. Bu çarp�c� istatistik k�z ö�rencilerin 
in�aat mühendisli�i mesle�ine uzak durduklar�n� göstermektedir. K�z ö�rencilerin 
meslek tercihlerinde in�aat mühendisli�inden uzak durmalar�n�n nedenleri 
ara�t�r�lmal� ve in�aat mühendisli�i mesle�inin toplumdaki önemi orta ö�retim 
ö�rencilerine ula�t�r�lmal�d�r. Bu konuda üniversitelerin in�aat mühendisli�i 
bölümleri ve �MO’nun birlikte olu�turacaklar� bir eylem plan� çerçevesinde 
ortakla�a gayret gösterilmesi gerekmektedir.    
 
Ankete kat�lan 38 in�aat mühendisli�i bölümünün akademik personel durumu, 
birçok in�aat mühendisli�i bölümünde temel bilim dallar�nda nicel ölçekte sa�l�kl� 
bir ö�retim eleman� yap�s�n�n bulunmad���, birçok anabilim dal�nda profesör ve 
doçent kadrosunda ö�retim üyesinin olmad��� dikkati çekmektedir. Türkiye 
ölçe�inde her bilim dal�nda yard�mc� doçent kadrolu ö�retim üyelerinin say�s� 
di�er akademik kadrolara göre belirgin olarak fazlad�r. 
 
Ankete kat�lan in�aat mühendisli�i bölümlerinin birkaç� haricinde ö�retim eleman� 
planlamas�n�n yap�lmad��� ya da uygulanamad��� için sa�l�kl� geli�me 
göstermedi�i aç�kt�r. Bu tabloda en ürkütücü görünümün ö�retim üyesi fidanl��� 
olarak bilinen ara�t�rma görevlisi say�s�n�n dü�üklü�üdür. Her ara�t�rma 
görevlisinin de ö�retim üyesi yeterlili�ine ula�amayabilece�i göz önünde 
bulunduruldu�unda ö�retim üyesi ba��na dü�en ö�renci say�s�n�n en iyimser 
bak��la bugünkü durumundan daha iyile�ebilece�ini dü�ünmek mümkün 
görülmemektedir. Bu durumun devam etmesi in�aat mühendisli�i bölümlerinin 
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geleceklerini, dolay�s�yla ülkemiz in�aat mühendisli�i sektörünü tehdit etmektedir. 
Ankete kat�lan in�aat mühendisli�i bölümlerinin yakla��k %50’sinde kadrolu 
ö�retim üyesi ve ö�retim görevlilerinin toplam say�s� 15’ten azd�r. Baz� 
üniversitelerin in�aat mühendisli�i bölümleri YÖK kanununun 35. maddesi ile 
ara�t�rma görevlilerini yüksek lisans ve doktora e�itimleri için ba�ka 
üniversitelerde görevlendirilerek, gelecek için ö�retim üyesi aç�klar�n� kapatmaya 
çal��maktad�rlar. Bugünkü tablo Türkiye’de in�aat mühendisli�i bölümlerinin 
gelece�e yönelik ö�retim eleman� yeti�tirme stratejilerini mutlaka belirlemeleri ve 
uygulamaya koymalar�n�n zorunlu oldu�unu ortaya koymaktad�r. 
 
Ö�renci kontenjanlar� göz önünde bulunduruldu�unda ö�retim üyesi+ö�retim 
görevlisi ba��na dü�en ö�renci say�lar� bir alt s�n�r olarak bölümlerimizin 
%50’sinde 20’den fazlad�r. Tekrarl� ö�renci say�s�n�n eklenmesi ile ö�retim üyesi 
ba��na dü�en ö�renci say�s�n�n daha da büyüyece�i aç�kt�r. Türkiye’deki in�aat 
mühendisli�i bölümlerindeki ö�retim üye ve ö�renci say�lar�n�n makro ölçekte 
de�erlendirilmesiyle; Yüksek Ö�retim Kurulu’nun 2006-2007 akademik y�l� 
istatistiklerine göre in�aat mühendisli�i bölümlerinde kay�tl� toplam ö�renci 
say�s�n�n (19239) toplam ö�retim üye+ö�retim görevlilerinin say�s�na (874) oran� 
yakla��k 22’dir. Ankete kat�lan 38 in�aat mühendisli�i bölümünde ö�retim üyesi 
ile ö�retim görevlisi say�s�n�n toplam� 709, ö�retim görevlileri hariç tutuldu�unda 
bu say� 633’tür (Tablo 1).  
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Yap� 81 48 131 26 6 260 286 168 
Ula�t�rma 18 7 42 15 3 67 82 54 
Hidrolik 43 35 63 6 6 141 147 89 
Zemin Mekani�i 29 17 46 12 7 92 111 82 
Yap� ��letmesi 6 5 13 10 0 24 34 20 
Yap� Malzemesi 13 9 27 0 1 49 49 41 
Toplam 190 121 322 69 23 633 709 454 

Tablo 1. �n�aat Mühendisli�i Bilim Dallar�nda Toplam Akademik Personel Say�s� 

(ankete kat�lan 38 in�aat mühendisli�i bölümü için) 
 
 
Yap� ve hidrolik bilim dallar�ndaki ö�retim elemanlar�n�n akademik unvanlar�na 
göre oransal de�erleri birbirleriyle yak�nd�r. Tüm bilim dallar�nda yard�mc� 
doçentler akademik unvanl� ö�retim elemanlar� içinde en büyük say�sal orana 
sahiptir ve ö�retim üye say�s�n�n ¼’ünden fazlas�n� olu�turmaktad�r. En fazla 
ö�retim görevlisi yap� i�letmesi ve ula�t�rma bilim dallar�nda bulunmaktad�r. Bu 
bilim dallar�nda ö�retim görevlisi oranlar� s�ras�yla %19 ve %11’dir.  
 
Baz� ülkelerin yüksek ö�retim kurumlar�ndaki ö�retim üyesi ba��na ö�renci say�s� 
Tablo 2’de verilmi�tir. Tabloda verilen say�lar in�aat mühendisli�i bölümleri 
özelinde olmay�p, yüksek ö�retim kurumlar�n�n ortalamas�n� göstermektedir. 
Bununla beraber yeterince fikir verici olduklar� dü�ünülmektedir. Tabloda verilen 
ülkelerde ö�retim üyesi ba��na dü�en ö�renci say�lar�n�n ortalamas� yakla��k 15’tir. 
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Tablo 2. Baz� Ülkelerde Ö�retim Üyesi Ba��na Dü�en Ö�renci Say�s� 
 
 
Ülkemizde in�aat mühendisli�i e�itimi veren programlarda ö�retim üyesi ba��na 
dü�en ö�renci say�s� tabloda verilen ülkeler için ç�kar�lan ortalama de�erin 
yakla��k 1.5-2 kat�d�r. Bu durumun ö�retim kalitesini, dolay�s�yla da uzun vadede 
mühendislik hizmetlerinin niteli�ini olumsuz etkilemesi kaç�n�lmazd�r. 
Kontenjanlar�n bu seviyede kalmas� durumunda bile ö�retim üyesi ba��na dü�en 
ö�renci say�s�n�n azalt�labilmesi için ö�retim üyesi say�s�n�n art�r�lmas� 
gerekmektedir. Bunun temel kayna�� da ara�t�rma görevlileridir. Ankete kat�lan 
in�aat mühendisli�i bölümlerinin bildirimlerinden toplam ara�t�rma görevlisi 
say�s�n�n 454 oldu�u anla��lmaktad�r. Bu say� makro ölçekte bir de�erlendirme 
olarak her in�aat mühendisli�i bölümü için yakla��k 12 ö�retim üyesi yard�mc�s�na 
denk gelmektedir. Yine genel bir yakla��mla, her bölümde 5 temel bilim dal�n�n 
bulundu�u öngörüsü ile her bilim dal�na dü�en ara�t�rma görevlisi say�s� 2-3 
aras�ndad�r. Bu say� in�aat mühendisli�i için ürkütücü bir sonuç olup gelecek için 
kayg� vermektedir. Ö�retim üyesi say�s�ndaki art���n bugünkü durumuyla devam 
etmesi, ö�renci kontenjanlar�n�n bugünkü seviyesinde kalmas� halinde bile 
ö�retim üyesi ba��na dü�en ö�renci say�s�n�n dü�ürülmesi için uzun bir zaman 
süreci gerekmektedir. Ülkemizde genç nüfusun yüksek olmas� ve meslek 
liselerinde verilen e�itimin cazip olmamas� nedeniyle giderek artan yüksek 
ö�retim talebi de dikkate al�nd���nda ö�renci kontenjanlar�nda azalma 
beklenmemektedir. Dolay�s�yla akademik kadro giderek artan ö�renci say�s�na 
paralel olarak geni�lememektedir. Bu durumun e�itim niteli�inin art�r�lmas�nda 
önemli bir engel olu�turdu�u aç�kt�r. Nitelikli ö�retim üyesi yeti�tirilmesinin temel 
ko�ullar�ndan biri de ö�retim üyeli�inin cazip ve sayg�n bir duruma getirilmesidir. 
Ara�t�rma görevlisinin (7. derece) 1080 TL, yard�mc� doçentin (3. derece) 1410 TL, 
doçentin (1.derece) 1897 TL, profesörün  (< 3 y�l k�demli) 2370 TL ayl�k ücretlerle 
görev yapt��� gözönünde bulundurulursa bu maddi ko�ullarda nitelikli ö�retim 
eleman� gereksiniminin nas�l kar��lanabilece�ine cevap verilmesi pek mümkün 
olmayan bir sorudur.  
 
�n�aat mühendisi olmamas�na ra�men in�aat mühendisli�i bölümü akademik 
kadrolar�nda bulunan ö�retim elemanlar�n�n varl��� in�aat mühendisli�i 
camias�nda ele�tirilen önemli bir konudur. Ankete cevap veren in�aat mühendisli�i 
bölümlerinde in�aat mühendisi olmamas�na ra�men akademik kadrolarda 
istihdam edilen personel say�s�, ankete cevap vermeyen bölümlerde farkl� lisans 
kökenine sahip akademisyenlerin olmad��� kabul edilirse bu oran sadece %5’tir. 
�n�aat mühendisi olmayan ö�retim elemanlar� in�aat mühendisli�i bölümlerinin 
%69’unda 1-5, %26’s�nda 5-10 aras�ndad�r. Ankete kat�lan in�aat mühendisli�i 
bölümlerinin ö�retim üyesi say�s�n�n ortalama 25 oldu�u göz önünde 
bulunduruldu�unda en az %20 oran�nda in�aat mühendisi olmayan akademik 
kadro bulunmaktad�r. Di�er mühendislik bilimlerinde oldu�u gibi in�aat 
mühendisli�i de disiplinler aras� bir meslek ve bilim dal�d�r. Ancak her bilim dal�n�n 
kendi özelinde oldu�u gibi in�aat mühendisli�inde de meslek derslerinin in�aat 
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mühendisli�i e�itimi alm�� ö�retim elemanlar� taraf�ndan ö�renciye aktar�lmas�n�n 
do�rulu�u tart���lmaz. Gereklilik olmas� durumunda kadroda istihdam edilmeden 
in�aat mühendisli�i bilim dal� d���ndan servis dersi al�nmas� e�itimin niteli�i 
bak�m�ndan önem ta��maktad�r. Bu durum in�aat mühendisli�i bilim dallar�nda 
ö�retim üyesi yeti�tirilmesinin gereklili�ini bir ba�ka gerçeklik olarak ortaya 
koymaktad�r. Özellikle in�aat mühendisi olmayanlar�n in�aat mühendisli�i 
konular�nda ço�unlukla do�ru olmayan beyanlar�na kar�� �MO ile ortak tav�r 
geli�tirilmesi kamu yarar�na olacakt�r.        
 
 
E�itim ve Alt Yap� 
     
�n�aat mühendisli�i e�itim programlar�nda ö�rencinin uygulamada mesle�ine 
yönelik pratik yapt��� tek ders staj e�itimidir. �n�aat mühendisli�i programlar�n�n 
büyük bir ço�unlu�unda staj e�itimi toplam 60 gündür. Bununla beraber, in�aat 
mühendisli�i bölümlerinin %21’inde staj e�itimi 60 günden az, %16’s�nda ise 60 
günden fazlad�r. Staj e�itimin niteli�i staj�n yap�ld��� ortam ve i� koluyla yak�ndan 
ilgili olup staj süresinin uzun olmas�, her zaman niteli�inin de yüksek olaca�� 
anlam�na gelmez. Bu anlamda üniversitelerin, in�aat sektörünün temsilcileri ve 
�MO’nun da içinde yer alaca�� bir yap� olu�turularak staj e�itiminin niteli�inin 
artt�r�lmas� konusunda çal��malar yürütülebilir. Üniversitelerimizin in�aat 
mühendisli�i bölümlerinin %53’ünde ö�rencilere staj yeri bulma konusunda 
düzenli bir program yürütülmemektedir. Ancak lisans ö�rencilerinin yetenek ve 
deneyimlerini geli�tirdikleri, teorik bilgilerin prati�e uygulan���n� deneyimledikleri 
staj e�itimlerinde nitelikli i� yerlerinin bulunmas� konusunda yard�ma ve rehberli�e 
ihtiyac� vard�r. Bunun yan� s�ra staj e�itiminin hem ö�renci hem de i� yeri 
sorumlular�n�n gözünde fazladan bir i� durumundan ç�kar�lmas� sa�lanmal�d�r. 
   
�n�aat mühendisli�i programlar�n�n hepsinde farkl� isimlerle de olsa bitirme projesi 
dersi yer almaktad�r. �n�aat mühendislerinin hemen hepsi e�itim sürecinde 
ba��ms�z çal��arak tasarlad�klar� ve ürettikleri tek projeyi bitirme projesi olarak 
tan�mlarlar. Birçok in�aat mühendisi mesleklerini icra ederken bu dönemlik 
projenin önem ve etkisi alt�nda kald�klar�, hatta çal��t�klar� i� kolunu 
tamamlad�klar� bitirme projesinin temel bilim dal�na uygun olmas�n� tercih ettikleri 
de bir gerçektir. Bu nedenle bitirme projesi dersi ö�renci gözüyle bir ba�ka önem 
ta��r. Bitirme projelerinin uygulama problemlerinin bir parças� olmas�, çözümünde 
ö�rencinin de yer al�yor olmas�, bireyin in�aat mühendisli�i mesle�ine bak���n� ve 
yak�nla�mas�n� sa�layacakt�r. �n�aat mühendisli�i bölümlerinin %18’i bitirme 
projeleri için ö�rencilerine sanayi deste�i ald�klar�n� belirtmi�lerdir. Staj e�itiminde 
oldu�u gibi bitirme projesi de ö�rencinin mesle�ini sektörü içinde ö�renebilece�i 
çok de�erli bir f�rsatt�r. Bitirme projelerinde sektör deste�inin sa�lanabilmesi için 
�MO ile i�birli�i olu�turulabilir.        
    
Meslek eti�i ve çevre bilinci konular�n�n mühendislik e�itiminin vazgeçilmez 
ö�elerinden oldu�u bugün herkesçe kabul edilmektedir. Ankete kat�lan in�aat 
mühendisli�i bölümlerinin sadece %18’inin e�itim programlar�nda meslek eti�ine 
ili�kin bir ders zorunlu ders olarak yer almaktad�r. Ancak %56’s�n�n e�itim 
program�nda meslek eti�ine ili�kin bir ders bulunmamaktad�r. �n�aat mühendisli�i 
bölümlerinin sadece %13’ünün e�itim programlar�nda çevre bilincine ili�kin bir 
ders zorunlu ders olarak yer almaktad�r. %34’ünde ise e�itim programlar�nda bu 
konuya de�inilmemektedir. Meslek eti�i ve çevre bilincinin in�aat mühendisli�i 
e�itim programlar�nda zorunlu ders olarak yer almas� için bölümlerin gayretlerine 
gereksinim bulunmaktad�r.    
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Bilgisayar olanaklar� 
 
Yeni ileti�im teknolojileri ve bunlar�n ba��nda da internet, toplumsal ya�am�n önde 
gelen bilgi ve ileti�im arac� haline gelmi�, bir gereklilik olarak toplumsal ve 
bireysel ya�amlar�m�zda önemli bir yer kaplam��t�r. Bu durumun gerektirdi�i araç 
olan bilgisayar hem ö�rencilerin ö�renim sürecinde mesleki geli�imlerini hem de 
ki�isel bilgi birikimlerini sa�lamada çok önemli bir etmen haline gelmi�tir. Bilinçli 
kullan�c�lar için mühendislik hesaplamalar�nda da önemli kolayl�klar getiren 
günün araçlar�n�n üniversitelerimizde ö�rencilerin yayg�n kullan�m�n� sa�layacak 
donan�mda bulunmalar� beklenmektedir.    
 
Teoride ve pratikte mühendisli�in temelini bilim ve teknoloji olu�turmaktad�r. 
Bilgisayar destekli e�itim günümüzde e�itim ve teknoloji alanlar�n�n kesi�tikleri 
tepe noktas�d�r. Bilgisayar destekli in�aat mühendisli�i e�itimi ile anlat�m, anlama 
ve peki�tirmede çekilen güçlükler en aza indirgenmekte ve bunun yan� s�ra 
laboratuvar, benzetim ortamlar�, video görüntüleri ya da saha örnekleri ile 
desteklenen materyallerinin farkl� in�aat mühendisli�i bölümlerindeki homojen 
olmayan da��l�m�ndan kaynaklanabilecek e�itsizlikler de azalt�lmaktad�r. Son on 
y�l içerisinde bilgisayar teknolojisindeki h�zl� geli�ime ko�ut olarak, bili�im 
teknolojileri in�aat mühendisli�i e�itiminde ve uygulamalar�nda yads�nmaz bir 
öneme sahip olmu�tur. �n�aat mühendisli�i aç�s�ndan bili�im teknolojisi; 
bilgisayarlar ve sunucular ile ulusal veya uluslararas� verilere, veritabanlar�na ve 
di�er dijital verilere geni� ayr�nt�lara sahip grafik destekli kullan�c� arabirimler 
(web siteleri) vas�tas�yla ula��lmas�d�r. Bu kullan�c� arabirimleri ile dünya çap�ndaki 
di�er üniversitelere, ara�t�rma kurumlar�na, enstitülere internet a�lar� ile 
ba�lan�larak her gün yenilenen veritabanlar�na ula��labilmekte ve günlük olarak; 
in�aat mühendisli�i alan�nda meydana gelen yeni geli�meler izlenebilmektedir. 
Uluslararas� standartlara, yaz�l�mlara, uygulamalara, istatistiksel ve matematiksel 
analizlere, iki ve üç boyutlu say�sal modellemelere yine bili�im teknolojisi 
yard�m�yla kolayl�kla eri�ilebilmektedir. Bu sayede, e�itimde ve uygulamada 
önemli ölçüde zamansal ve maddi kazanç sa�lanmaktad�r. Ankete kat�l�m 
gösteren in�aat mühendisli�i bölümlerinin %37’sinde 20’den az, %29’unda da 
40’tan fazla bilgisayar ö�rencilerin kullan�m� için bulunmaktad�r. Ö�renci say�lar� 
göz önünde bulunduruldu�unda bölümlerde bilgisayar say�lar�n�n pek de yeterli 
olmad��� görülmektedir. Ancak niceli�i kadar bilgisayar�n e�itimde nas�l ve ne 
ölçüde kullan�ld��� da önemlidir.  
 
Üniversitelerimizde paket programlar�n ö�retilmesine yönelik derslerin giderek 
yayg�nla�t��� bilinmektedir. Paket programlar�n ö�retilmesine yönelik derslerin bu 
denli yayg�nla�m�� olmas�, ö�rencilerin teorik bilgi ve derslerin gereksiz oldu�u 
gibi son derece yanl�� ve tehlikeli bir dü�ünceye kap�lmas�na neden 
olabilmektedir. Bu durum giderek teorik altyap�s� yeterince geli�memi� fakat paket 
programlara nas�l veri girilece�ini ö�renmi� mühendis unvanl� bilgisayar 
operatörlerinin mezun olmas�na yol açmaktad�r ki, bunun da mühendislik 
hizmetlerinin kalitesini oldukça a�a�� çekece�i aç�kt�r. Paket programlar�n 
kullan�m� teknolojinin geldi�i nokta dikkate al�nd���nda kaç�n�lmaz biçimde 
gereklidir. Bununla beraber, paket programlar�n mühendislik dü�üncesinin yerine 
geçemeyece�i gerçe�i ve bilincinin de ö�rencilere a��lanmas� gerekir. Sektörün ve 
ö�rencilerin bu do�rultudaki talepleri ve üniversiteler aras�ndaki rekabetin 
körüklemesi sonucu paket programlar�n mühendislik e�itiminin olmazsa olmazlar� 
aras�na girme noktas� gelmi� olmas� tehlikeli bir yakla��md�r. Paket programlar�n 
e�itim programlar�nda daha ölçülü kullan�lmas� gerekmektedir. Ayr�ca paket 
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programlar�n birer ticari ürün olduklar� da unutulmamal�d�r. Zaten çe�itli paket 
programlar �MO taraf�ndan düzenlenen kurslarda da verilmektedir. Dolay�s�yla, 
üniversitelerimizde ö�rencilere ö�retilen bilgisayar programlar�n�n ne �ekilde 
seçildikleri de tart��maya aç�k bir konudur. Ticari bir program�n her hangi bir 
üniversitede ders olarak verilmesi, o program�n üniversite taraf�ndan test edilip 
onayland��� izlenimini kaç�n�lmaz olarak yaratmaktad�r. �n�aat mühendisli�i ders 
programlar�nda %29 oran�nda betonarme, %18 oran�nda çelik yap�lar ve say�sal 
çözümleme derslerinde bilgisayar uygulamalar�na yer verilmektedir. Paket 
program uygulamalar�na e�itim programlar�nda ayr�lan yerin azalt�lmas�, bununla 
beraber meslek derslerinde bilgisayar uygulamalar�na daha fazla yer verilmesi, 
ö�rencilerin en az bir bilgisayar dilinde program yazabilme yeteneklerinin 
geli�tirilmesi mühendislik hizmetlerinin kalitesinin artt�r�lmas� bak�m�ndan yararl� 
olacakt�r.  
 
 
Laboratuvar Olanaklar� ve Kullan�m� 
 
Ankete kat�lan in�aat mühendisli�i bölümlerinin ço�unlu�unda zemin mekani�i ve 
yap� malzemesi laboratuvarlar� proje ve ara�t�rmalarda en fazla kullan�lan 
laboratuvarlard�r. Hidrolik, ula�t�rma ve yap� mekani�i laboratuvarlar�n�n in�aat 
mühendisli�i e�itimi veren bölümlerin yakla��k yar�s�nda bulunmamas� önemli bir 
eksikliktir. Laboratuvarlar�n e�itimde ve ara�t�rmalarda hem ulusal hem de 
evrensel ölçeklerde katma de�er sa�layabilecek önemli in�aat mühendisli�i 
donan�mlar� oldu�u aç�kt�r. �lk yat�r�m�n önemli ölçekte ekonomik gereksinimlerine 
ra�men laboratuvar destekli e�itim nitelikli mühendis yeti�tirmenin öncelikli 
�artlar� içerisinde yer almaktad�r. Bir laboratuvar�n kurulmas� ve çal���r duruma 
getirilmesi ilgili bilim dal�nda laboratuvar çal��malar�nda tecrübeli ö�retim üyeleri, 
uzman ve teknisyenlerin istihdam edilmesi ile gerçekle�tirilebilir.  
 
Lisans program�nda ö�rencilerin deney yapabildi�i laboratuvar uygulamal� meslek 
dersleri laboratuvar olanaklar�na paralellik göstermektedir. Laboratuvar 
uygulamal� meslek dersi olarak en yüksek oranda yap� malzemesi dersi 
yürütülmektedir. Bunu zemin mekani�i dersi takip etmektedir. Yap� malzemeleri 
dersi için verilen yan�tlar�n oran�n�n bir önceki soruda yap� malzemesi laboratuvar� 
için verilen orandan yüksek olmas�, baz� üniversitelerimizde yap� malzemeleri dersi 
ile ilgili deneylerin yap� mekani�i laboratuvar�nda gerçekle�tirildi�ini 
dü�ündürmektedir. Daha az say�da da olsa hidrolik, hidromekanik ve ak��kanlar 
mekani�i derslerinin de laboratuvar uygulamal� yap�ld��� görülmektedir. Baz� 
in�aat mühendisli�i bölümleri tüm mesleki derslerini laboratuvar uygulamal� 
yapt�klar�n� belirtmi�lerdir. Anket genelinde verilen bildirimler in�aat mühendisli�i 
lisans e�itiminde ortalama dört dersin laboratuvar uygulamal� yap�ld���n� 
göstermektedir.  �n�aat mühendisli�i ö�rencilerinin lisans derslerinde laboratuvar 
çal��malar�na kat�larak teorik bilgilerin laboratuvar uygulamalar� ile desteklenmesi 
sa�l�kl� bir e�itim için �artt�r. �n�aat mühendisli�i bölümlerinin kolay olmasa da 
bünyelerinde bulunmayan laboratuvarlar�n kurulmas�n� ve çal���r hale getirilmesini 
sa�lamalar� gerekmektedir. Bu amaç do�rultusunda alt yap� deste�i öncelikle 
Avrupa Birli�i (AB), Devlet Planlama Te�kilat� (DPT) ve Türkiye Bilimsel ve 
Teknolojik Ara�t�rma Kurumu (TÜB�TAK) ara�t�rma projelerinden elde 
edilebilecektir. Bu çal��malarda laboratuvar� bulunan in�aat mühendisli�i 
bölümleri ile yard�mla�man�n sa�lanmas� ve tecrübenin payla��lmas� kaynaklar�n 
sa�l�kl� kullan�m�n� sa�layacakt�r.  
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Lisansüstü E�itim 
 
�n�aat mühendisli�i bölümlerinin hemen tamam�nda yap�, mekanik veya yap� 
mekani�i yüksek lisans programlar� mevcuttur. Di�er temel bilim dallar�nda da 
yüksek oranda yüksek lisans e�itimi verilmektedir. Ancak yap� i�letmesi bilim 
dal�nda yüksek lisans e�itimi di�er bilim dallar�na oranla oldukça dü�üktür. Bu 
bilim dal�ndaki ö�retim üyesi ihtiyac� da göz önüne al�nd���nda bu bilim dal�na 
ili�kin yüksek lisans programlar�n� geli�tirmeye yönelik çal��malar yap�lmas� gere�i 
ortaya ç�kmaktad�r. 
 
Anketi yan�tlayan in�aat mühendisli�i bölümlerinden 14’ünde doktora program� 
bulunmamaktad�r. �n�aat mühendisli�i bölümlerinin akademik kadro, laboratuar, 
alt yap� vb. yetersizliklerinin doktora e�itimi için önemli k�s�tlay�c�lar oldu�u 
dü�ünülmektedir.  
 
Lisansüstü e�itimine devam eden ö�rencilerin say�s�na ili�kin olarak elde edilen 
verilerden in�aat mühendisli�i bölümlerinin %34’ünde 20’den az, %26’s�nda 20-
50 aras�nda, %16’s�nda 51-100 aras�nda, %21’inde 100’den fazla ö�renci 
lisansüstü e�itim almaktad�r. Özellikle ilgisi bulundu�u alanda mesleki bilgilerini 
geli�tirmek isteyen, ancak akademik kariyeri hedeflemeyen in�aat mühendisleri 
için alternatif olarak sunulan tezsiz yüksek lisans programlar� in�aat mühendisli�i 
bölümlerinin %21’inde mevcuttur. Genelde in�aat mühendisli�i bölümlerinin tezsiz 
yüksek lisans programlar�na s�cak bakmad��� görülmektedir. 
 
 
Yabanc� Dil 
 
Yabanc� dilde e�itim ve yabanc� dil haz�rl�k s�n�f� genelde üniversitelerin e�itim 
stratejileri, misyonlar� ve olanaklar� do�rultusunda belirledikleri bir tercihtir. �n�aat 
mühendisli�i e�itiminde: e�itim dilinin tamam� Türkçe, tamam� yabanc� dil, k�smen 
yabanc� dil olmak üzere üç farkl� uygulama görülmektedir. �n�aat mühendisli�i 
bölümlerinin baz�lar�nda yabanc� dil haz�rl�k s�n�f� bulunmas�na ra�men 
e�itimlerini ana dilde yapmaktad�rlar. Hatta %13’ünde yabanc� dil haz�rl�k s�n�f�na 
kat�l�m iste�e ba�l�d�r. �n�aat mühendisli�i bölümlerimizin %39’unda yabanc� dil 
haz�rl�k s�n�f� bulunmamaktad�r. �n�aat mühendisli�i bölümlerinin %13’ünde e�itim 
tamam�yla yabanc� dilde yürütülürken, e�itim programlar�nda k�smi yabanc� dilde 
e�itim uygulayan bölümlerimizde meslek derslerinde %10’dan fazla yer veren 
üniversitelerimizin oran� %16’d�r. 
 
 
E�itim Programlar�n�n Güçlü ve Zay�f Yönleri 
 
�n�aat mühendisli�i bölümleri hedef ve amaçlar� do�rultusunda geli�tirdikleri 
e�itim programlar�n�n deneyimleri sonucunda güçlü ve zay�f yönlerini tespit 
etmi�lerdir. Ankete cevap veren in�aat mühendisli�i bölümlerinin e�itim 
programlar�n�n ço�unlu�unda uygulama ö�esinin güçlü oldu�u belirtilmi�tir. 
E�itim programlar�n�n yakla��k %50’sinde ara�t�rma ve tasar�m�n güçlü oldu�u 
görülmektedir. E�itim programlar�n�n genellenen zay�f yönünün yönetim ve i� 
programlama ö�eleri oldu�u belirtilmi�tir. Ayr�ca ankete kat�lan baz� bölümler 
ara�t�rma görevlisi eksikli�ini, alt yap� yetersizli�ini, ö�retim eleman� kalitesini, 
kaynak ve yabanc� dil eksikli�ini, laboratuvarda çal��t�r�lacak teknisyen 
eksikliklerini ve etkinlik analizinin yap�lmamas�n� da zay�f yönler olarak 
belirtmi�lerdir.  



1. �N�AAT MÜHEND�SL��� E��T�M� SEMPOZYUMU, ANTALYA

218

Fiziksel Olanaklar, Altyap� 
 
�n�aat mühendisli�i bölümlerinin %84’ü ba�l� olduklar� üniversitenin ana kampusu 
içerisinde yer almaktad�r. Bölümlerin ana yerle�ke içinde bulunmalar� hem 
akademik çal��ma hem de sosyal etkinlik ölçeklerinde e�itim için önemlidir. 
Bölümlerimizin %16’s� yerle�ke içinde yer almamaktad�r. Bölümlerin %48’i içinde 
bulunduklar� fiziksel olanaklar� e�itim-ö�retim hedeflerini gerçekle�tirmek için 
yeterli olmad���n� bildirmi�lerdir. Ülkemiz in�aat sektörüne yeti�mi� bilgi gücü 
katk�s� beklenen akademik bölümlerde fiziksel olanaklar�n yetersizli�i, geli�mi� 
üniversitelerdeki ortam� bulmay� umut eden ö�rencilerin ve akademisyenlerin 
moral motivasyonunu olumsuz etkileyece�i gibi bölümün sa�l�kl� geli�imini de 
etkileyecektir. Akademik dünyadan umulanlar�n gerçekle�mesi akademik ortama 
sa�lanan olanaklarla büyük ölçüde ili�kilidir. Orta ö�retimde kullan�labilecek bir 
binaya üniversite tabelas� as�larak üniversite, fakülte veya bölüm 
kurulamayaca��n�n ülke yöneticileri taraf�ndan bilinmemesi dü�ünülemez. Ancak 
popülist yakla��mlar�n �srarla bilimsel veri ve dü�üncelerin üstünde tutulmas� 
üniversite e�itimini tüm bilim dallar�nda oldu�u gibi in�aat mühendisli�i 
e�itiminde de zora sokmu�tur.    
 
 
Kurumsal De�erlendirme, Akreditasyon 
 
De�erlendirme sistemlerinin uygulanmaya konulmas� kurumsal geli�im ve 
dinami�inin sürekli k�l�nmas� aç�s�ndan büyük önem ta��maktad�r. Bölümlerimizin 
yakla��k yar�s�nda e�itimin de�erlendirilmesi amaçl� çe�itli programlar 
uygulanmaktad�r, �n�aat mühendisli�i bölümlerinin %27’si de�erlendirmede 
mezunlar�n�n görü�üne ba�vururken, %13’ü i�verenin görü�üne 
ba�vurmaktad�rlar. �n�aat mühendisli�i e�itim programlar�n�n %2’sinde 
bölüm/dekanl�k/rektörlü�ün düzenledi�i, %2’sinde ise uluslararas� de�erlendirme 
sistemi uygulamaktad�r. Baz� bölümler d�� dan��ma kurulu, staj i�yeri anketi gibi 
uygulamalarla e�itim programlar�n�n denetimini yapt�klar�n� belirtmi�lerdir. 
E�itimde ölçme-de�erlendirme sistemi uygulamayan bölümlerin oran�, 
yan�ts�zlarla birlikte %52’dir. �n�aat mühendisli�i bölümlerinin yakla��k üçte 
ikisinde ölçme-de�erlendirme sistemi uygulanmamaktad�r. Bu durum bölümlerin 
ço�unlu�unun e�itimin niteli�inden ve verimlili�inden bir endi�e ta��mad�klar�n� 
ya da önemsemediklerini göstermektedir. Genelde akademisyenlerin bu konudan 
rahats�zl�k duymalar�na ra�men üniversite yönetimlerinin bu konuda �srarc� 
olmalar� gerekmektedir. 
 
Ö�renci memnuniyetini belirlemek için düzenli bir ölçme-de�erlendirme program� 
uygulayan in�aat mühendisli�i bölümlerinin oran� %55’tir. Ankete kat�lan in�aat 
mühendisli�i bölümlerinin %45’inde ö�renci memnuniyetini ölçmeye ili�kin bir 
de�erlendirme yap�lmamaktad�r. Ancak e�itimin temel ögesi ö�rencidir. Herhangi 
bir nedene dayal� ö�renci memnuniyetsizli�i, ilgisizli�i ve/veya motivasyon 
dü�üklü�ü e�itim kalitesini önemli ölçüde etkileyebilecektir. Ayr�ca gerçekle�tirilen 
e�itim-ö�retimin ö�renci taraf�ndan nas�l alg�land���n�n görülmesi de 
gerekmektedir. E�itim programlar�n�n yenilenmesi veya iyile�tirilmesi s�ras�nda bu 
önemli bilgi birikiminden yararlan�labilece�i gibi sonuçlar akademisyenler için de 
bir ayna görevini yüklenebilecektir. Demokratik üniversite istek ve aç�l�mlar�na 
büyük özlem duyan, her f�rsatta dile getiren akademik dünyan�n tüm payda�lar�n�n 
sa�l�kl� bir ölçme-de�erlendirme sisteminin olu�turulmas� için gayret göstermeleri 
ve en önemlisi ç�kt�lar� da de�erlendirmeleri gerekmektedir. 
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E�itim programlar�n�n akreditasyonu, üniversitelerimizin gündemindeki bir 
konudur. Ankete kat�lan bölümlerin %27’si son 5 y�lda e�itim programlar�n� 
Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET), Mühendislik 
De�erlendirme Kurulu (MÜDEK), FQM denetiminden geçirmi�lerdir.  
 
 
Ara�t�rma Faaliyetleri 
 
Ankete kat�l�m gösteren bölümlerin %81’inde AB, NATO, DPT, TÜB�TAK ve sanayi 
destekli ara�t�rma projeleri yürütülmektedir. �n�aat mühendisli�i bölümleri 
ara�t�rma ve alt yap� projeleri olarak daha çok ulusal kaynaklar� tercih ettiklerini 
belirtmi�lerdir. �n�aat mühendisli�i bölümlerinin %32’sinde DPT projesi 
yürütülmektedir. %26’s�nda 1’er, %3’ünde ise 2’�er ve di�er %3’ünde 4’er adet 
DPT projesi yürütülmektedir. Bu projelerin %5’inin (3-4.2) x 1000 Amerikan dolar� 
(USD), %12’sinin (120-300) x 1000 Amerikan dolar� (USD), %4’ünün 1500x1000 
Amerikan dolar� (USD) toplam bütçeli oldu�u bildirilmi�tir.   
 
�n�aat mühendisli�i bölümlerinin %59’unda TÜB�TAK ara�t�rma projesi 
yürütülmektedir. %34’ünde 1-2’�er, %13’ünde 3-5’�er ve di�er %12’sinde 6-
16’�ar adet TÜB�TAK projesi yürütülmektedir. Bu projelerin 5.5x1000 USD-
4600x1000 USD aras�nda toplam bütçeleri oldu�u bildirilmi�tir. 
 
�n�aat mühendisli�i bölümlerinde hem ulusal hem de uluslararas� destekli 
ara�t�rma projelerinin yürütülüyor olmas� memnuniyet vericidir. Ankete cevap 
veren in�aat mühendisli�i bölümlerinin %83’ünde uluslararas� ara�t�rma projesi 
yürütülmemektedir.  
 
�n�aat mühendisli�i bölümlerinin hemen hepsinde (%85) üniversitenin destekledi�i 
bilimsel ara�t�rma projelerinin (BAP) yürütüldü�ü görülmektedir. Ankete cevap 
veren bölümlerin %37’sinde 1-5, %21’inde 6-10, %26’s�nda 10’dan fazla 
ara�t�rma projesinin yürütülmekte oldu�u belirtilmi�tir.   
  
�n�aat mühendisli�i bölümleri birimlerine ara�t�rma fonlar�ndan önemli destekler 
sa�lamaktad�rlar. Bu proje bütçelerinin bölümlerin alt yap�, teçhizat ve 
ara�t�rmalar için önemli kaynaklar oldu�u dü�ünülürse laboratuvarlar�n 
ihtiyaçlar�n�n kar��lanabildi�i öngörülebilir.    
  
Cevap vermeyenlerle birlikte in�aat mühendisli�i bölümlerimizin %26’l�k bir 
bölümünde ulusal ortakl��� olan bir ara�t�rma projesi bulunmamaktad�r. Buna 
kar��n %63 gibi büyük bir bölümünde ulusal akademik orta�� olan 1-5 proje, 
%11’lik bölümünde 6-10 proje yürütülmektedir. Bu ulusal düzeyde in�aat 
mühendisli�i bölümlerimizin bilgi ve güç payla��m�n� gerçekle�tirdiklerini 
göstermesi yönünden önem ta��maktad�r. �n�aat mühendisli�i e�itimi veren 
bölümlerimizde yürütülen ara�t�rmalarda uluslararas� ba��n da olmas� 
memnuniyet vericidir. Bu bilimin evrenselli�i gerçe�inde ara�t�rma konular�m�z�n 
da evrensel nitelik ta��d���n�n göstergesidir. Bölümlerimizin %39’unda ara�t�rma 
projeleri uluslararas� ortakla birlikte yürütülmektedir. 
 
Bilimsel yay�nlarda etkin in�aat mühendisli�i bölümlerinin genelde geli�mi� 
üniversitelerin bünyesinde bulunduklar� dikkati çekmektedir. Bununla beraber tüm 
bölümlerde bilimsel yay�n çabalar�n�n bulundu�u görülmektedir. Üniversitelerin 
asli görevleri aras�nda ara�t�rma yapmak, bilim üretmek ve üretilen bilimi yaymak 
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bulunmaktad�r. Ara�t�rman�n yap�lmad��� bir ortamda sa�l�kl� bir e�itimin 
olamayaca�� nedeniyle ara�t�rma ve yay�n faaliyetlerinde bulunan 
akademisyenlerin cesaretlendirilmesi, te�vik edilmesi akademik ortam�n ve 
e�itimin niteli�ini art�racakt�r.         
 
 
�MO �le �li�kiler 
 
1996 y�l�ndan bu yana �MO, üyesi oldu�u Avrupa �n�aat Mühendisleri Konseyi 
(ECCE) ile daha kuvvetli ili�kiler kurmay� hedeflemi� ve genel kurullarda aktif 
görevler üstlenilerek kat�l�m süreklili�i sa�lanm��t�r. �MO’nun sundu�u e�itim 
raporu, Avrupa �n�aat Mühendisli�i E�itim ve Ö�retimi EUCEET (European Civil 
Engineering Education and Training) kapsam�nda önemli bulunarak, �MO, EUCEET 
III tematik a� projesine kat�l�mc� üye olarak davet edilmi�tir. Uluslararas� düzeyde 
sayg�n bir yeri bulunan �MO yeni geli�melere aç�kl���n� her platformda ortaya 
koymaktad�r. E�itimin verildi�i in�aat mühendisli�i bölümlerinin in�aat 
mühendisli�i mesle�inin payda�lar� aras�nda yer alan hem in�aat sektörü hem de 
IMO aras�ndaki kurumsal ili�kilerin ve ba��n geli�tirilmesinin gere�i aç�kt�r. �n�aat 
mühendisli�i bölümlerinin %92’sinde �MO’nun mesleki ve sosyal etkinlikleri bölüm 
bünyesinde duyurulmaktad�r. Ayn� zamanda bölümlerde �MO ö�renci üyeli�i de 
%84 gibi yüksek bir oranla te�vik edilmektedir. Bu sonuç in�aat mühendisli�i 
bölümlerinin bu konuda i�birli�ine aç�k olduklar�n�n ve ortaya güçlü bir irade 
koyduklar�n�n göstergesi olmas� aç�s�ndan önemlidir.  
 
�n�aat mühendisli�i bölümlerinin büyük bir ço�unlu�u e�itim-ö�retim plan�, içerik, 
hedef ve yöntemlerinin belirlenmesinde �MO ile i�birli�ine aç�k olduklar�n� 
vurgulam��lard�r. Ancak bu i�birli�ini gerçekle�tiren in�aat mühendisli�i bölümleri 
%32 ile s�n�rl�d�r. Bununla beraber i�birli�ine olumlu yakla�anlar�n oran�n�n 
oldukça yüksek olmas� umut vericidir. Ankete kat�lan in�aat mühendisli�i 
bölümlerinin %53’ü �MO ile olan kurumsal ili�kilerini iyi olarak nitelendirmi�lerdir. 
Bu oran�n dü�ük olmas�, konuyla ilgili olarak hem �MO’nun hem de in�aat 
mühendisli�i bölümlerinin kurumsal düzeyde ili�kiyi geli�tirici yöntemleri 
belirlemeleri gerekti�ini göstermektedir.  
 
 
�n�aat Mühendisli�i Bölümü Ö�rencileri 
 
Bir üniversitede verilmekte olan e�itimin kalitesinin önemli bir göstergesi de 
ö�renim gören ö�rencilerin memnuniyet düzeyleridir. Bu da ö�rencilerin bir 
yandan ald�klar� e�itim-ö�retimden, di�er yandan da kendilerine sunulan sosyal 
ve kültürel hizmetlerden yeterli düzeylerde ho�nut olup olmad�klar�yla ili�kilidir. 
E�itim ö�retimin temelinde yer alan, ö�rencilerin in�aat mühendisli�i e�itim 
ö�retimine bak��lar� ve dü�ünceleri dikkate al�nmas� gereken olgulard�r. Ö�renci 
anketini in�aat mühendisli�i e�itimi alan üçüncü ve dördüncü s�n�f ö�rencilerinin 
cevaplamas� istenmi�tir. “Ö�renci Anketi”ni 41 in�aat mühendisli�i bölümünden 
3284 ö�renci cevaplam��t�r. Elde edilen verilerle ö�rencilerin in�aat mühendisli�i 
e�itimi için ortak dü�üncelerinin ve ö�retimdeki sorunlar�n�n belirlenmesine 
çal���lm��t�r.  
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Ö�rencilerin Demografik ve Ki�isel Özellikleri 
 
Öncelikle ankete kat�lan in�aat mühendisli�i bölümü ö�rencilerinin demografik 
yap�s�n�n, ailesinin sosyal ve ekonomik durumunun belirlenmesinin in�aat 
mühendisli�i mesle�ini tercih eden toplum kesiti için bir fikir verece�i 
dü�ünülmü�tür. �n�aat mühendisli�i bölümünde e�itim alan ö�rencilerin büyük 
ço�unlu�unun �ç Anadolu Bölgesi’nde do�duklar� (%36,0), ailelerinin de yine ayn� 
bölgede ya�ad��� anla��lmaktad�r (%37,9). �n�aat mühendisli�i ö�rencilerinin %8,0 
ile en az Akdeniz Bölgesi do�umlu oldu�u göze çarpmaktad�r, ailelerinin en az� ise 
%4,1 ile Do�u Anadolu Bölgesi’nde ya�amaktad�r. Tablo 3.’den de görülece�i gibi 
kent nüfus yo�unlu�unun en fazla oldu�u Marmara Bölgesi’ndeki in�aat 
mühendisli�i bölümleri %27,4 ile yine en fazla Ö�renci Seçme S�nav� (ÖSS) 
kontenjan�na sahiptir. Bunu %26,8 ile �ç Anadolu Bölgesi izlemektedir.  
 
 

Ö�rencinin 

Bölge Do�um 
Yeri (%) 

Ailesinin 
Ya�ad��� 
Yer  (%) 

Nüfus 
Yo�unlu�u* 

(%) 

ÖSS �n�. Müh. 
Kontenjan� (%) 

Marmara 17.4 22.8 37.6 27.4 
�ç Anadolu 36.0 37.9 20.7 26.8 
Ege 9.0 11.5 11.8 11.4 
Akdeniz 8.0 9.8 10.5 11.5 
G. Do�u Anadolu 8.9 5.6 9.0 4.0 
Do�u Anadolu 9.3 4.1 5.8 7.2 
Karadeniz 11.4 8.4 4.6 11.8 

Tablo 3. Ö�renci ve Ailelerinin Demografik Yap�s� 

* D�E 2000 y�l� kent içi nüfus verilerine göre 
 
Ankete cevap verenlerin %43’ü üçüncü s�n�fta, %46’s� dördüncü s�n�fta e�itimlerine 
devam eden ö�rencilerdir. Ö�rencilerin %11’i s�n�f belirtmemi�tir. Ankete kat�lan 
ö�rencilerin do�um y�llar� (1979-1988) tarihleri aras�nda yer almaktad�r. 
 
 
Ö�renci Ailesinin Sosyal, Ekonomik Profili 
 
�n�aat mühendisli�i bölümünde ö�retim gören ö�renci ailelerinin sosyal, 
ekonomik ve kültürel profilleri �öyledir. Ankete kat�l�m gösteren ö�rencilerin; 
%38’i annelerinin, %21’i babalar�n�n ilkö�retim, %38’i annelerinin, %34’ü 
babalar�n�n orta ö�retim (orta+lise) mezunu oldu�unu belirtmi�tir. Yüksek 
ö�retimden mezun oldu�u belirtilen annelerin oran� %20, babalar�n oran� 
%44’tür. Ö�rencilerin yar�s�ndan fazlas�n�n babas�, %80’nin de annesi yüksek 
ö�retim almam�� bulunmaktad�r. Anket özelinde bu durum, ailelerin çocuklar� için 
yüksek ö�retimi yads�namayacak ölçülerde önemsediklerini dü�ündürmekte, genç 
nüfusun yüksek ö�retim için iste�ini ve çabas�n� göstermektedir. Anket 
cevaplar�nda ö�renciler ço�unlukla (%42) iki karde�inin, %25 oran�nda üç 
karde�inin oldu�unu belirtmi�tir. Genelde aile nüfusu anne ve baba ile birlikte 
dört ve be� ki�idir.  
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Ailelerin ekonomik profili de�erlendirilirse, ö�rencilerin %12’sinin ailesinin 750 
TL’nin alt�nda ayl�k gelire sahip olmas� üzüntü vericidir. Ailelerin yar�s�na yak�n�n�n 
da (%43) ayl�k gelirleri 1500 TL’nin alt�ndad�r. Dolay�s�yla ö�renci ailelerinin 
%55’inin ayl�k geliri 1500 TL’nin alt�ndad�r. Bu durum ülkemiz ekonomik 
ko�ullar�nda ö�renci ailelerinin çok k�s�tl� gelirlerle çocuklar�na yüksek e�itimde 
destek olmaya çal��t�klar�n� göstermektedir. Ö�rencilerin kendileriyle birlikte iki 
karde� olduklar� öngörülecek olursa ö�renci aileleri genelde dört ki�iden 
olu�maktad�r. Ankara Ticaret Odas� 2007 y�l� için dört ki�ilik bir ailenin ayl�k geliri 
açl�k s�n�r�n� 605 TL, yoksulluk s�n�r�n� 1971 TL olarak aç�klam��t�r. Bu rakamlar 
ö�renci ailelerinin %55’inin yoksulluk s�n�r�ndan daha az bir ayl�k gelir elde 
ettiklerini göstermektedir. �n�aat mühendisli�i mesle�i ölçe�inde yeti�mi� insan 
kayna��n�n toplumumuzun k�s�tl� gelir düzeyinde bulunan aileler taraf�ndan 
sa�lanmakta oldu�u görülmektedir. Gelecekte topluma önemli hizmetler verecek, 
ülkeyi �ekillendirecek in�aat mühendislerini tüm maddi zorluklar�na ra�men 
yeti�tirme özveri ve çabalar� ile aileler toplumumuzun kalk�nmas�na büyük destek 
sa�lamaktad�rlar. 
 
�n�aat mühendisli�i e�itimi gören ö�rencilerin ayl�k giderlerinin da��l�m�na 
bakarsak, giderler ailenin ekonomik durumu, ö�rencinin ya�ad��� �ehir ve 
bar�nma imkânlar� v.b birçok etkenle farkl�l�k göstermesine ra�men burada anketi 
cevaplayan ö�rencilerin genelinde bir de�erlendirme yap�lm��t�r. Ö�rencilerin 
%51’i ayl�k giderlerinin 250-500 TL aral���nda oldu�unu belirtmi�lerdir. Ankete 
kat�lan ö�rencilerin %22’sinin ayl�k gideri 250 TL’nin alt�ndad�r. Bu tablo 
ö�rencinin yak�n bir gelecekte topluma hizmet verecek sosyal ve çok yönlü bireyler 
olmas� gerekti�i dü�üncesinin yaln�zca iyi bir temenni durumunda kalaca�� 
gerçe�ini göstermektedir. Ö�rencinin ö�retim sürecindeki k�rm�z� hatl� ekonomik 
s�n�rlar� kültürel ve sosyal etkinliklere kat�l�m göstermesini neredeyse imkâns�z hale 
getirmekte, dolay�s�yla bireyin e�itimini önemli ölçeklerde k�s�tlamaktad�r.   
  
Anketlerden elde edilen veriler ö�rencilerin %54’ünün devlet ya da özel 
burslardan yararlanmad���n� ilginç bir sonuç olarak ortaya koymaktad�r. 
Burslardan faydalananlar�n oran� %46’d�r. �n�aat mühendisli�i ö�rencilerinin 
genelde ekonomik olanaklar� s�n�rl� aileler oldu�u göz önünde bulundurulursa bir 
k�s�m ö�rencilerin e�itimlerini çal��arak gerçekle�tirebildikleri dü�ünülmektedir. 
Burada ö�rencilere burs olanaklar�n�n geni�letilmesi için �MO’nun öncülü�ünde 
in�aat sektörünün birlikte geli�tirecekleri bir programa ve bir burs havuzuna mutlaka 
gereksinim bulunmaktad�r. Bu sayede ekonomik s�k�nt� içindeki ö�renci ve ailelerinin 
bir nebze de olsa nefes almalar� sa�lanabilecektir.   
 
 
Üniversite öncesi e�itim   
 
�n�aat mühendisli�i mesle�ini tercih eden ö�rencilerin orta ö�retim profilleri 
incelenirse, anketi cevaplayan ö�rencilerin büyük ço�unlu�unun Anadolu Lisesi 
(%44) veya normal lise (%42) mezunu oldu�u anla��lmaktad�r. Fen lisesi 
mezunlar�n�n %4, özel lise mezunlar�n�n %6, meslek lisesi mezunlar�n�n %3 
oran�nda kald��� görülmektedir. 
 
Öncelikli tercih edilen bir meslek, o mesle�e kar�� duyulan ilgi ve iste�in birincil 
göstergesi, ba�ar�n�n da ön �art� say�labilir. �n�aat mühendisli�i ö�rencilerinin %57 
gibi büyük bir ço�unlu�u ÖSS’de in�aat mühendisli�i bölümünü ilk üç tercih 
aras�nda, %15’inin de dördüncü ve be�inci s�ralarda tercih ettiklerini 
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belirtmi�lerdir. Bu ö�rencilerin bilinçli olarak in�aat mühendisli�i mesle�ini tercih 
etmi� olduklar�na i�aret etmektedir. Ancak yakla��k dörtte birlik bir orandaki 
ö�rencinin de in�aat mühendisli�i mesle�ini daha az tercih etmelerine ra�men bu 
e�itim program�na yerle�tirilmi� olduklar� anla��lmaktad�r.  
 
Ö�rencilerin tercih nedenlerine bak�l�rsa, ankete cevap veren ö�rencilerin %46’s� 
yeteneklerine uygun buldu�u, %24’ü tercihlerinden birisi oldu�u, %17’si ailesinin 
önerisi oldu�u için in�aat mühendisli�ini tercih ettiklerini belirtmi�lerdir. Mezuniyet 
sonras� i� bulabilme kolayl���na sahip bir meslek olarak tahmin edenlerin oran� 
%16, gelir düzeyinin yüksek oldu�unu dü�ünerek tercih edenlerin oran� %15’tir.  
 
Ankete cevap veren ö�rencilerin in�aat mühendisli�i e�itiminden memnuniyetleri 
incelenirse, in�aat mühendisli�i bölümü ö�rencileri iki veya üç senelik e�itim 
deneyimlerinin sonucunda büyük bir ço�unlukla (%86) meslek e�itimlerinden 
memnun olduklar�n� belirtmi�lerdir. %13 gibi bir oranda ö�rencilerin 
memnuniyetsizli�i dikkati çekmektedir. Bu da in�aat mühendisli�ini daha az tercih 
eden ö�renci oran�yla uyum göstermektedir.  
 
 
Ö�rencilerin Kültürel Etkinliklerinin �ncelenmesi 
 
Ö�rencilerin kültürel etkinliklerinin belirlenmesi için öncelikle üniversitenin 
bulundu�u ildeki sosyal, kültürel ve sanatsal olanaklar�n anla��lmas� 
gerekmektedir. Ö�renciler e�itim gördükleri üniversitenin bulundu�u kentlerde 
genellikle sinema, tiyatro, konser ve sergi mekânlar�n�n bulundu�unu, ancak spor, 
e�lence, opera/bale gibi mekânlar�n ise neredeyse hiç bulunmad���n� 
belirtmi�lerdir. Ö�rencilerin bu tür kültürel ve sanatsal olanaklardan faydalanma 
s�kl���nda birinci s�rada sineman�n tercih edildi�i gözlenmektedir. Ancak, bu tür 
kültürel etkinliklerin belli bir bütçe gerektirmesi, kullanma s�kl���n� etkileyecek 
önemli bir etkendir. 
 
Ö�rencilerin önemli bir k�sm� üniversite e�itimi için ya�ad�klar� ortam�n d���nda 
ya�ama zorunlulu�u içinde bulunmaktad�rlar. Bu da al���k olunan bir yerin d���nda 
farkl� olanak ve farkl� ya�am tarz� içinde ya�amay� gerektirmektedir. Yeni ortamda 
yerel ölçekte insani ili�kiler ö�rencinin uyum sürecini belirleyen önemli 
etmenlerden biridir. Ankete cevap veren in�aat mühendisli�i bölümü ö�rencileri 
yeni ortamlar�nda insani ili�kilerini %37 oran�nda iyi olarak nitelendirmi�lerdir. 
Ö�rencilerin %37’si bu ili�kiyi orta olarak belirtirken, dörtte birlik bölümü (%25) 
yeni ortam�nda uyum sorunu ile kar�� kar��yad�r. �nsani ili�kilerin zay�f kalmas� 
e�itimde ba�ar�y� da olumsuz yönde etkileyebilecektir. �MO’nun bu konuda bir 
aç�l�m geli�tirebilmesi; �MO �ube ve temsilciliklerinde in�aat mühendisli�i 
ö�rencilerinin ücretli çal��malar�n�n sa�lanabilmesi bir aç�l�m olarak dü�ünülebilir.           
Ö�rencilerin ders saatleri d���nda zamanlar�n� de�erlendirmek için kat�l�m 
gösterdikleri faaliyetlere bak�l�rsa, in�aat mühendisli�i ö�rencilerinin yakla��k 
yar�s� sosyal etkinliklerle ilgili anket sorular�na cevap vermemi�lerdir. E�er cevap 
vermeyenlerin sosyal etkinliklere kat�lmad�klar� anlam� ta��d��� dü�ünülürse, 
nedenlerinin mutlaka ara�t�r�lmas� gerekti�i, önemli bir sonuçtur. Ö�rencilerin 
mesleki topluluklar ve spor topluluklar� d���nda sosyal faaliyetlere fazla 
kat�lmad�klar� görülmektedir. Ö�rencilerimizin sosyal yard�mla�ma topluluklar�na 
kat�l�m göstermesi (üniversite içi %3,4, üniversite d��� %7,3) ve faaliyetlerinin içinde 
yer almalar�, ki�isel mükemmeliyetlerinin yan� s�ra hedefledikleri mesle�in 
gereksinimlerine �imdiden sahip ç�kt�klar�n� göstermektedir.  
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�n�aat mühendisli�i ö�rencilerinin ders d���nda kitap okuma al��kanl�klar� 
anketlerden elde edilen veriler incelenirse, en büyük oran  %36 ile “ayda bir” 
daha sonra da %21 ile “haftada bir” kitap okuma ba�ar�s� görünmektedir. Ancak 
%10 gibi bir oranda da kitap okuma al��kanl���n�n bulunmad��� dikkat çekicidir. 
�n�aat mühendislerinin topluma verdikleri hizmetin yan� s�ra sosyal ve kültürlü 
bireyler olarak da önce yak�n çevrelerine sonra topluma yapacaklar� katk�lar daha 
da nitelikli olacakt�r. Bu konuda �MO’nun ö�rencilerle düzenledikleri toplant�larda 
IMO taraf�ndan finanse edilen kitaplarla ya da kitapevleri ile anla�malar 
sa�layarak ö�rencilerin indirimli kitap elde etmelerine, dolay�s�yla kitap okuma 
al��kanl�klar�n�n geli�tirilmesine katk� sa�lanabilir.      
 
 
Lisans E�itiminin Niteli�i 
 
�n�aat mühendisli�i ö�rencilerinin ald�klar� lisans e�itiminin niteli�i hakk�ndaki 
dü�üncelerinde, ö�rencilerin %52’si lisans e�itiminin niteli�ini “orta” olarak 
de�erlendirmi�tir. Ankete kat�lanlar�n üçte biri lisans e�itimlerinin iyi düzeyde 
oldu�unu, ancak %17 gibi hiç de küçümsenmeyecek bir oranda ö�renci grubu 
ald�klar� lisans e�itiminin zay�f oldu�unu belirtmi�tir. Bu sonuçlar in�aat 
mühendisli�i e�itiminde iyile�tirme ve niteli�in art�r�lmas�na gereksinimin ö�renci 
taraf�ndan saptanan önemli bir uyar� olarak al�nmal�d�r.   
 
Ö�rencilerin lisans e�itiminden elde ettikleri kazan�mlara bak�l�rsa, ö�rencilerin 
ço�unlu�u (%49) üniversitede matematik bilgisini in�aat mühendisli�i 
problemlerine uygulama becerisi kazand�klar�n� ifade etmi�lerdir. Ancak deney 
tasarlama, veri toplama, analiz etme ve yorumlama oldu�unu ifade etmi�lerdir. 
Lisans becerisi ile ara�t�rma bilinci geli�tirilmesi olgular�nda lisans e�itimin 
neredeyse yetersiz e�itiminden fen-matematik-temel mühendislik alanlar�nda 
kazan�mlar�n genelde orta düzeyde kald��� görü�ü ortak kan� olarak dikkat 
çekmektedir. �leti�im becerilerinin geli�tirilmesi ile ilgili sorulara ö�rencilerin 
ço�unlu�u ne iyi ne de kötü diyerek çekimser kalm��lar, sadece bir yabanc� dilde 
sözlü ve yaz�l� olarak teknik konularda ileti�im kurma becerisinin geli�tirilemedi�ini 
%56’l�k bir ço�unluk belirtmi�tir. Sosyal bilimlerle olan ili�kilendirmede 
ö�rencilerin ço�unlu�u kazan�mlar�n�n orta düzeyde kald���n� ifade etmi�lerdir. 
Ö�rencilerin %39 gibi önemli bir k�sm�n�n ya�am boyu ö�renme bilincinin 
geli�tirilmesi konusunda lisans e�itiminin kazand�rd�klar�n� iyi olarak 
de�erlendirmi�, %52’lik bir bölümü de üniversite e�itimi s�ras�nda kendi kendine 
ö�renme becerisi geli�tirdiklerini ifade etmi�lerdir.  Ancak genel bir bak��la 
Türkiye’de in�aat mühendisli�i ö�rencileri lisans e�itimlerinden elde ettikleri 
kazan�mlar�n�n orta düzeyde kald���nda ortak görü�e sahiptirler.   
 
Ö�rencilerin ya�amlar�n� yönlendirdikleri üniversite e�itimleri sürecinde ö�renim 
gördükleri bölüm ve üniversite için gözlemledikleri olanaklarla ilgili sorulara 
verilen cevaplar�na bak�l�rsa, ö�rencilerin büyük ço�unlu�u (%60 üzeri) fiziksel, 
laboratuvar ve bilgisayar olanaklar�n� yetersiz bulurken kütüphane olanaklar�n� 
neredeyse yeterli olarak de�erlendirmi�lerdir. Ö�rencilere sunulan fiziksel mekân 
ve olanaklar�n yetersizli�i bu anketin verilerinde de ortaya ç�kmaktad�r. �n�aat 
mühendisli�i bölümleri laboratuvarlar�n�n bulundu�unu ve ara�t�rmalar�n bu 
laboratuvarlarda gerçekle�tirildi�ini, lisans derslerinin bu laboratuarlarla 
desteklendi�ini bildirmelerine ra�men ö�rencilerin laboratuvar olanaklar�n�n 
yetersizli�ini belirtmeleri bir çeli�ki olarak görünmektedir. Geli�en teknoloji ile 
ö�rencilerin bilgiye ula�ma yolu olarak bili�im teknolojisinin sundu�u imkânlar� 
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tercih ettikleri dü�ünülmektedir. Ancak in�aat mühendisli�i bölümlerinin 
sunduklar� bilgisayar olanaklar�n�n ö�renci için yetersiz kald��� ankete verilen 
cevaplardan anla��lmaktad�r.  
 
Ö�retimin ölçüldü�ü s�navlara haz�rlanan ö�rencilerin kulland�klar� yöntemler 
incelenirse, ö�rencilerin %78’i ders notunu, %46’s� çözümlü problemleri yeterli 
gördüklerini belirtmi�lerdir. Bu sonuç in�aat mühendisli�i e�itimi genelinde bir 
dersten ba�ar�l� olmak için ders notuna çal��man�n ve çözümlü problemleri ele 
alman�n yeterli oldu�unu göstermektedir. �n�aat mühendisli�i e�itim sisteminin 
orta ö�retim sistemine benze�im gösterdi�inin üzücü bir gerçe�i olarak ortaya 
ç�kmaktad�r. Ö�rencilerin yakla��k üçte biri (%33) s�navlara haz�rl�k için ders 
kitab�n� kullanmaktad�rlar. Burada dikkat çeken önemli bir ba�ka nokta 
ö�rencilerin ÖSS’ye haz�rlan�rken izledikleri yol olan çözümlü problemlere çal��ma 
konusundaki yanl�� yönteme üniversite e�itimi s�ras�nda da devam etmeleridir.   
 
�n�aat mühendisli�i ö�rencileri ya�ad�klar� deneyimlerle lisans e�itiminde 
kullan�lan sistemin teorik bilgilerin ö�renilmesi için %61 gibi büyük bir ço�unlukla 
yetersiz oldu�unu dü�ünmektedirler. Asl�nda bu e�itim sistemi için ö�rencinin bir 
ç��l���d�r. Bu e�itim sisteminin aynen devam etmesine göz yumulmas� durumunda 
teorik bilgilerden yoksun yeti�mi� yeni in�aat mühendisi meslekta�lar�m�z olacakt�r. 
�n�aat mühendisli�i mesle�inin uzunca bir süreçte topluma nitelikli hizmet 
veremeyece�i sonucunu do�urmaktad�r. E�itim sürecinde teorik bilgilerin 
ö�renilmesini sa�layan ve evrensel ölçekte uygulanan ödev, proje, laboratuar gibi 
uygulamalarla desteklenmedi�i sürece ki bu tespit %67 oran�nda ö�renci 
taraf�ndan bildirilmektedir, ö�renimin sa�l�kl� geli�emeyece�i aç�kt�r. Ö�rencinin 
ö�retim sisteminden bu temel istemlerine ö�reticilerin ve yönetimlerin duyars�z 
kalmas� dü�ünülemez.     
 
 
Ö�retim Elemanlar� �le �li�kiler 
 
�n�aat mühendisli�i bölüm ö�rencilerinin ö�retim elemanlar� hakk�ndaki 
dü�üncelerinde, ankete cevap veren ö�rencilerin %57’si bölümlerinde ö�retim 
eleman� say�s�n�n yetersiz, %42’si ise ö�retim eleman� say�s�n�n yeterli oldu�unu 
belirtmi�lerdir. Bu genel profil in�aat mühendisli�i bölümlerinin anketlerinden de 
elde edilmi�tir. Ö�rencilerin nicel ölçekte ö�retici yetersizli�i içinde bulunan bir 
e�itim kurumunda meslek e�itimlerini ald�klar�n�n fark�nda olmalar� 
motivasyonlar�n� olumsuz yönde etkileyecektir.    
 
Ö�rencilerin %42’si ders saatleri d���nda ö�retim elemanlar�na ula�man�n zor 
oldu�unu belirtmi�tir. Halen mesleki e�itim ö�retim içinde bulunan ö�rencilerin 
de %62’si ö�retim elemanlar�n�n bilgi ve deneyimlerinden yeterince 
yararlanamad�klar�n� ifade etmi�lerdir. Bu bildirimin ö�renim sürecinde bulunan 
ö�renciler taraf�ndan yap�lm�� olmas� hem üzüntü verici hem de dü�ündürücüdür. 
Ayr�ca yeni mezun in�aat mühendislerinin de bu konuda ayn� dü�ünceyi ta��malar� 
çok dikkat çekicidir. Ö�retim elemanlar�na ula�man�n güç oldu�u bir ortamda 
zaten ö�retim elemanlar�ndan faydalanman�n pek gerçekle�emeyece�i aç�kt�r. 
Bölüm yönetimlerinin ö�rencinin bu istemini gerçekle�tirmesinin görevleri içinde 
oldu�u dü�ünülmektedir.    
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Ö�rencilerin ö�retim elemanlar� ile sosyal ve kültürel ileti�imleri ile ilgili 
dü�üncelerine bak�l�rsa, bu konuda ili�kileri iyi olarak niteleyen ö�rencilerin oran� 
sadece %19’dur. Ö�rencilerin yakla��k yar�s� (%48) sosyal ve kültürel ileti�imi orta 
olarak tan�mlarken, yakla��k üçte biri (%32) de zay�f olarak nitelemi�lerdir. Bu 
konuda iyile�tirmeler için bölüm yönetimlerinin yeni davran�� ve program 
geli�tirmeleri sa�l�kl� bir e�itim için gerekli görünmektedir.  
 
�n�aat mühendisli�i bölümü ö�rencilerinin ö�retimde yabanc� dil hakk�ndaki 
dü�ünceleri ankette sorgulanm��t�r. Ankete cevap veren ö�rencilerin yakla��k yar�s� 
(%47) in�aat mühendisli�i e�itiminin ana dilde olmas� gerekti�ini dü�ünmektedir. 
%18’lik bir ö�renci grubu da sadece yüksek lisans e�itiminin yabanc� dilde olmas� 
gerekti�ini dü�ünmektedir. Dolay�s�yla lisans e�itiminin anadilde verilmesini 
isteyen ö�rencilerin toplam oran� %65’tir. K�smi yabanc� dilde e�itim için 
ö�rencilerin %19’u olumlu görü� bildirmi�ler, sadece meslek derslerinin yabanc� 
dilde verilmesini istemi�lerdir. E�itimin tamam�n�n yabanc� dilde verilmesi 
görü�ünü payla�an ö�renci oran� %13’tür. 
 
Ö�rencilerin lisans e�itimlerini ald�klar� bölümde deneyimleriyle önemli gördükleri 
sorunlar incelenirse, in�aat mühendisli�i ö�rencileri e�itim ald�klar� bölümlerinde 
en önemli sorun olarak, %46’s� altyap� eksikli�i, %43’ü ö�retim üyesi azl���, %24’ü 
kontenjanlar�n yüksek olmas�na (kalabal�k s�n�f) dikkat çekmi�lerdir. Ö�rencilerin 
gözlemledi�i sorunlar�n in�aat mühendisli�i e�itimi veren bölümlerin 
anketlerinden elde edilen verilerle uyumlu oldu�u görülmektedir. Sa�l�kl� bir 
e�itim-ö�retim için fiziksel olanaklar�n yetersizli�i ö�renciler taraf�ndan 
belirtilmektedir.   
 
Üniversitelerde sorunlara neden olarak dile getirilen bilimsel, idari, ekonomik 
özerklik ve demokratik yönetim yap�lanmas� istemlerinin ö�renci taraf�ndan 
alg�lan���na bak�l�rsa, anket cevaplar�ndan elde edilen verilerde, ö�renciler bu dört 
olgu için de yakla��k %20 gibi bir oranda fikrinin olmad���n� belirtmi�tir. Ancak 
ankete verilen cevaplar�n toplam %60’�ndan daha fazlas� bu dört olgu için de orta 
ve zay�f görü�ünde olduklar�n� belirtmi�lerdir. E�itici ve e�itilenlerle birlikte mevcut 
durumdan farkl� bir üniversite modeli istemi, bu küçük ölçekli anketlerden de 
anla��lmaktad�r.   
 
Üniversite e�itim katk� paylar� hakk�ndaki görü�lerinde, ö�rencilerin %57’si 
olmamal�, %32 olmal�, %9’u da fikrinin olmad���n� beyan etmi�tir.  
 
 
�MO �le �li�kiler ve Beklentiler 
 
Ö�rencilerden %67’si �MO ö�renci üyesi olmad�klar�n� belirtmi�lerdir. �MO ö�renci 
üyeli�i ankete kat�lan ö�renciler aras�nda sadece %32 oran�nda kalm��t�r. �MO 
ö�renci üyeli�ine kat�l�m�n neden bu denli dü�ük kald��� ara�t�r�lmal� ve 
geni�letilmesi için gayret gösterilmelidir. Ankete kat�lan ö�rencilerin �MO ile 
ili�kilerinin düzeyinde, %77’si �MO’nun etkinliklerine kat�l�m göstermediklerini 
belirtmi�lerdir. Bu �MO-ö�renci i�birli�inin yeterince gerçekle�medi�i sonucuna 
i�aret etmektedir ki nedenlerinin �MO �ubeleri taraf�ndan ara�t�r�lmas�, gerekli 
önlemlerin al�nmas� gerekmektedir.      
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�n�aat mühendisli�i bölümü ö�rencilerinin �MO’dan beklentilerine bak�l�rsa, 
ö�rencilerin �MO’dan beklentileri be� ana ba�l�kta toplanmaktad�r. Ö�renciler 
%65 oran�nda kurs ve seminer düzenleme, %59 oran�nda teknik amaçl� yurtiçi 
yurtd��� gezi düzenleme, %45 oran�nda burs verme, %41 oran�nda sosyal, kültürel, 
sanatsal faaliyetlerde destek, %39 oran�nda ise staj yeri bulma istek ve beklentileri 
içinde bulunmaktad�rlar. Ö�rencilerin �MO’dan beklentilerinin de�erlendirilip 
cevap bulmas�n�n sa�lanmas� gerekmektedir. �MO-ö�renci ili�kilerini art�racak 
yeni modellerin (ö�rencilerin ödüllendirilmesi, kültürel ve sanatsal etkinliklere bilet 
sa�lanmas� v.b) yap�land�r�lmas� ve kurumsalla�t�r�lmas�n�n gereklili�i aç�kça 
görülmektedir.    
 
 
�n�aat Mühendisleri 
 
Lisans ö�retimini yeni tamamlam�� (en fazla 5 y�ll�k deneyimli), henüz deneyim 
sürecinin ba��nda bulunan in�aat mühendislerinin e�itim-ö�retim sürecinde 
kazand�klar� bilgi ve becerilerin ne düzeyde oldu�unun, e�itimlerinin mühendislik 
yetki ve sorumluluklar�n� kullanmak için yeterlik düzeylerini belirlemek için 
düzenlenen ankete 33 farkl� üniversiteden mezun olmu� 766 genç mühendis 
kat�l�m göstermi�tir. Ankete cevap veren in�aat mühendislerinin lisans e�itimlerini 
tamamlad�klar� üniversitelere göre oranlar� Tablo 4.’de verilmi�tir. Mezun 
mühendislerin e�itimlerini tamamlad�klar� y�llara göre da��l�mlar� Grafik 1’de 
verilmi�tir.   
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Tablo 4. Lisans E�itiminin Tamamland��� �n�aat Mühendisli�i Bölümleri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafik 1.: Lisans E�itiminin Tamamland��� Y�l 
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�n�aat Mühendisli�i Lisans E�itiminin Kazand�rd�klar� 
 
Türkiye genelinde in�aat mühendisli�i lisans e�itiminden kazan�lan temel 
özellikler 16 ba�l�k alt�nda s�ralanabilir. Bu temel özellikler: Matematik bilgisini 
in�aat mühendisli�i problemlerine uygulama becerisi; sosyal bilimler bilgilerini 
in�aat mühendisli�i problemlerine uygulama becerisi; deney tasarlama, veri 
toplama, analiz etme ve yorumlama becerisi; analitik dü�ünme ve bilgiyi etkin 
kullanma becerisi; ara�t�rma bilinci; modern mühendislik teknik ve araçlar� ile 
bili�im; teknolojilerini izleme ve etkin bir �ekilde kullanma becerisi; bir yabanc� dilde 
sözlü ve yaz�l� olarak teknik konularda ileti�im kurma becerisi; tak�m çal��mas� 
yürütme becerisi; mesleki sorumluluk ve etik bilinci; sözlü ileti�im kurma becerisi; 
yaz�l� ileti�im kurma becerisi; kendi kendine ö�renme becerisi; ya�am boyu ö�renme 
bilinci; toplumsal sorunlara duyarl�l�k ve kat�l�m bilinci; çevre koruma bilincidir. 
Anket kat�l�mc�lar�n�n kazan�mlar�, kat�l�m genelinde, “iyi, “orta” ve “zay�f” dereceli 
olarak de�erlendirilmesi da��l�mlar� Grafik 2 - 17’de sunulmaktad�r.  
 
Kat�l�mc� mezun in�aat mühendislerinin %50’sinden fazlas�n�n “iyi” derecede 
kazan�m olarak de�erlendirdi�i özellikler;  matematik bilgisini in�aat mühendisli�i 
problemlerine uygulama becerisi (%76), kendi kendine ö�renme becerisi (%68), 
analitik dü�ünme ve bilgiyi etkin kullanma becerisi (%63), ya�am boyu ö�renme 
bilinci (%59), mesleki sorumluluk ve etik bilinci (%52), deney tasarlama, veri 
toplama, analiz etme ve yorumlama becerisi (%52) ,  tak�m çal��mas� yürütme 
becerisi (%52), sözlü ileti�im kurma becerisi (%52) olarak belirlenmektir.  
Yeni mezun in�aat mühendislerinin %10’undan daha az�n�n “zay�f” derecede 
kazan�m olarak de�erlendirdi�i; “matematik bilgisini in�aat mühendisli�i 
problemlerine uygulama”, “analitik dü�ünme ve bilgiyi etkin olarak kullanma”, 
“kendi kendine ö�renme”, “ya�am boyu ö�renme bilinci”, “sözlü ve yaz�l� ileti�im 
kurma”, temel özelliklerinin en kuvvetli kazan�mlar olarak görüldü�ü 
anla��lmaktad�r.  
 
Yeni mezun in�aat mühendislerinin %50’sinden fazlas� “Bir yabanc� dilde teknik 
konularda sözlü ve yaz�l� ileti�im kurma becerisini (%52)”, “zay�f” derecede 
kazan�m olarak de�erlendirmektedirler. Bu sonuç, ankete kat�lan farkl� üniversite 
mezunlar� dü�ünüldü�ünde Türkiye genelinde in�aat mühendisli�i lisans 
e�itiminde teknik olarak sözlü ve yaz�l� bir yabanc� dil kullan�m� konusunda 
yetersiz olundu�una dikkat çekmektedir. Bu sonuçta, ülkemizde baz� 
üniversitelerde in�aat mühendisli�i e�itimi tamam� ile bir yabanc� dilde 
veriliyorken, baz�lar�nda teknik derslerin belirli bir yüzdesinin, baz�lar�nda ise 
yaln�zca teknik olmayan yabanc� dil derslerinin bir yabanc� dilde verildi�i gerçe�i 
etkilidir. Uluslararas� düzeyde bilimsel ve teknolojik alanlarda bilgiyi kullanabilmek 
ve üretmek, yarat�c� ve ara�t�rmac� mühendisler yeti�tirmek için bir yabanc� dilin 
sözlü ve yaz�l� olarak kullan�m� çok önemlidir ve Türkiye genelinde in�aat 
mühendisli�i e�itiminde öncelikle üzerinde durulmas� ve aç�kl�k getirilmesi 
gereken bir konu olarak belirmektedir.   
 
Anket de�erlendirmelerinden, “Modern mühendislik teknik ve araçlar� ile bili�im”; 
“Teknolojileri izleme ve etkin bir �ekilde kullanma becerisi”; “Modern mühendislik 
teknik ve araçlar� ile bili�im” ve “Sosyal bilimler bilgilerini in�aat mühendisli�i 
problemlerine uygulama becerisi” kazan�mlar�n�n da belirgin olarak “orta” 
derecede nitelendirildi�i, “iyi” derecelendirildi�i ölçüde de “zay�f” 
derecelendirildi�i görülmektedir. Bu sonuç, mezunlar�n gözüyle in�aat 
mühendisli�i e�itiminde ve mesleki aktivitelerde bili�im ve ileti�im teknolojilerinin 
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“iyi” derecede kullan�lamad���na, bu konuda iyile�tirici çal��malar yap�lmas� 
gerekti�ine dikkat çekmektedir. Dünyada bili�im ve ileti�im teknolojilerinin etkin 
kullan�m� konusunu,  büyüme ve geli�me stratejilerinin temel unsurlar�ndan biri 
olarak görülmektedir. Bu ba�lamda yap�lacak iyile�tirici çal��malarda in�aat 
sektörü içerisinde bili�im teknolojisinin kullan�ld��� tüm alanlar incelenmeli ve bu 
alanlarda bili�im ve ileti�im teknolojisinin etkin kullan�m�n�n sa�lanmas� 
hedeflenmelidir. Bir ana bilim dal� olan “�n�aat Bili�imi”nin, in�aat mühendisli�i 
e�itimi veren fakültelerimize ve sektörümüze tan�t�m� yap�lmal�d�r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafik 2: Matematik Bilgisi Uygulama Becerisi           Grafik 3: Sosyal Bilgileri  
                                                                                 Uygulama Becerisi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafik 4: Deney Tasarlama, Veri Toplama,              Grafik 5: Analitik Dü�ünme ve 

Analiz Etme ve Yorumlama Becerisi                       Bilgiyi Etkin Kullanma Becerisi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafik 6: Ara�t�rma Bilinci                                     Grafik 7: Modern Mühendislik                  
                                                                             Teknik ve Araçlar� �le Bili�im 
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Grafik 8:Teknolojileri �zleme ve Etki                    Grafik 9: Mesleki Sorumluluk ve  
Kullanma Becerisi                                                Etik Bilinci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafik 10: Bir Yabanc� Dilde Teknik                     Grafik 11: Tak�m Çal��mas�  
Konularda Sözlü Ve Yaz�l� �leti�im                        Yürütme Becerisi Kurma Becerisi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grafik 12: Sözlü �leti�im Kurma Becerisi              Grafik 13:Yaz�l� �leti�im Kurma  
                                                                           Becerisi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafik 14: Kendi Kendine Ö�renme Becerisi          Grafik 15: Ya�am Boyu Ö�renme  
                                                                              Bilinci 
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Grafik 16: Toplumsal Sorunlara Duyarl�l�k               Grafik 17: Çevre Bilinci 
                                                                               ve Kat�l�m Bilinci       
 
 
Lisans E�itiminin Genel Olarak Niteli�i 
 
Lisans e�itimlerini 2002 ile 2006 y�llar� aras�nda tamamlayan 33 farkl� üniversite 
mezunu anket kat�l�mc�lar�n�n yar�s� ald�klar� lisans e�itiminin ezbere dayal� oldu�u 
dü�ünürken, di�er yar�s� bilgiyi ö�renmeye, özümsemeye, yorumlamaya ve 
uygulamaya dayal� oldu�unu dü�ünmektedir. Birbirinden tamam� ile farkl� iki 
e�itim sistemine i�aret eden “ezbere dayal�” ve  “bilgiyi ö�renmeye, özümsemeye, 
yorumlamaya ve uygulamaya dayal�”  e�itim tan�mlamas�yla ortaya ç�kan anket 
sonucu oldukça çarp�c�d�r. Bu sonuç, Türkiye genelinde bu kadar çok say�da, 
ancak nitelik olarak büyük farkl�l�klar içerisinde in�aat mühendisli�i e�itimi 
verilmekte oldu�una, teknik ve fiziksel olanaklar�n e�itsizli�ine, ö�retim üyelerinin 
nitelik farkl�l���na,  bili�im ve ileti�im teknolojisinin etkin olarak kullan�lamad���na 
dikkat çekmektedir. Dört senelik bir süreye sahip in�aat mühendisli�i e�itiminin 
her evresi bir bütünlük ve farkl� kazan�mlar içinde; problemleri ara�t�r�c�, 
sorgulay�c� ve çözüm üretici; uygulamaya yönelik yüksek dü�ünce gücüne sahip ve 
ülke sorunlar�na duyarl� sosyal bireylerin geli�mesine katk�da bulunacak nitelikte 
olmal�d�r. Ezbere dayal� bilgiyi yaln�zca aktarmaya dayal� e�itim tarz�, salt ders 
geçerek bir an önce mezun olma dü�üncesine sahip, yarat�c� ve sosyal dü�ünce 
niteliklerini en aza indirgemi� mühendisler ortaya ç�karmaktad�r. Bu da 
mezunlar�n, mühendislik lisans e�itimi sonras�ndaki ya�amlar�na son derece 
olumsuz olarak etkimekte ve ba�ar�l� mühendislik uygulamalar�n� önemli ölçüde 
azaltmaktad�r. 
 
 
Lisans E�itiminin De�erlendirilmesi 
 
Mezun anketi kat�l�mc�lar�n�n yakla��k olarak yar�s� ald�klar� in�aat mühendisli�i 
e�itimini “orta”, yakla��k üçte biri “iyi” ve yakla��k onda biri “zay�f” olarak 
de�erlendirmektedir. Ard���k olarak sorulan “Lisans e�itiminin genel olarak 
niteli�i” ve “Lisans e�itiminin de�erlendirilmesi” sorular�na verilen yan�tlar�n 
de�erlendirildi�inde, al�nan “bilgiyi ö�renmeye, özümsemeye, yorumlamaya ve 
uygulamaya dayal�” e�itimin de bir k�sm�n�n  “orta” olarak de�erlendirildi�ini 
göstermektedir. Anket sonuçlar� kat�l�m genelinde “orta” düzeyde lisans e�itimi 
verildi�ine dikkat çekmektedir. Ezbere dayal� e�itimden uzakla��larak, bilgiyi 
ö�renmeye, özümsemeye, yorumlamaya ve uygulamaya dayal� e�itime a��rl�k 
verilmesi ve mevcut e�itimlerin iyile�tirilmesi için in�aat mühendisli�i bölümlerinin 
gerekli tedbirleri almalar� gerekmektedir. Mezunlar�n lisans e�itimi ile ilgili 
vurgular�n�n dikkate al�nmas� in�aat mühendisli�inin gelece�ini ve verdi�i hizmetin 
niteli�ini iyile�tirecektir.     
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Kütüphane, Laboratuvar ve Bilgisayar Olanaklar� 
 
Mezun gözüyle in�aat mühendisli�i e�itimindeki di�er bir önemli nokta da, 
mühendislik bölümlerinin derslik, laboratuvar, kütüphane, bilgisayar, yaz�l�m vb 
altyap�s�n�n yeterlili�idir. Ankete cevap verenlerin yakla��k üçte biri kütüphane, 
yar�s� laboratuvar, üçte ikisi ise bilgisayar olanaklar�n� yetersiz olarak 
de�erlendirmektedirler. Bu sonuç, ülkemizdeki mühendislik e�itiminin mevcut 
durumu için son derece dü�ündürücü bir sonuçtur. E�itimde niceli�in de�il, 
niteli�in öneminin alt�n� bir kere daha çizmektedir. Yetersiz ö�retim eleman�, 
donan�m ve alt yap�ya ra�men yeni mühendislik bölümleri aç�lmas�n�n yerine 
mevcut olanaklar�n yeterli ve uluslararas� bir düzeye ç�kart�lmas� için çaba sarf 
edilmelidir. “Bilgiyi ö�renmeye, özümsemeye, yorumlamaya ve uygulamaya 
dayal�” e�itimin en büyük önceli�i, ö�rencilere ba�ta laboratuvarlar, kütüphane ve 
bilgisayar olanaklar� olmak üzere geni� ve nitelikli kullan�m alanlar�n�n 
yarat�lmas�d�r. Ö�renci ba��na dü�en e�itim kapal� alan miktarlar� ve bu miktar�n 
kapal� alan türlerine göre da��l�mlar� uluslararas� ölçülere getirilmelidir. Türkiye 
genelinde bütün in�aat mühendisli�i bölümleri, bir yandan sektörün ihtiyac�n� 
ölçebilen, dü�ünen, tasarlayan, üreten, uygulayan ve i�leten mühendisleri 
yeti�tirmek, bir yandan da ulusal ve uluslararas� ölçekte ara�t�rma-geli�tirme 
çal��malar�n� yürütmekle yükümlüdürler. Bu yükümlülük do�rultusunda, 
bölümlerin misyonlar�n�, ö�rencisinden ö�retim elemanlar�na, e�itim olanaklar� ve 
altyap�s�ndan, e�itim program�na kadar, bir bütünlük içinde �ekillendirmeleri 
gereklidir. 
 
 
Staj E�itiminin De�erlendirilmesi 
 
�n�aat mühendisli�i staj e�itiminde, inceleme ve ö�renme aktivitelerinin bir 
program dahilinde yürütülüp, ö�rencilerin yap� �antiyelerini (bina, baraj, yol, 
köprü, dalgak�ran vs.), üretim tesislerini (beton santralleri, prefabrike ve ön 
üretimli eleman imalat tesisleri, demir-çelik fabrikalar�, ta� ocaklar� vs.) ve ekstrem 
durum bölgelerini (deprem bölgeleri, ta�k�n alanlar�, k�y� alanlar�, 
çökme/y�k�lmalar vs.) inceleme ve analiz yapabilme imkanlar�n� art�rmak 
amaçlanmaktad�r. Staj ile mesle�e ilgi uyand�rma ve önemini a��lama da 
sa�lanmaktad�r. Ö�rencilerin uluslararas� bütünle�mesini, bilgilerin payla��lmas�n�,  
sektördeki uygulamac� ve bilim insanlar�yla tan��malar�n� sa�lamak da staj�n di�er 
kazan�mlar�d�r. Mühendislik e�itiminde teorik ve laboratuar e�itiminin yan� s�ra, 
gerekli saha incelemeleri ve ara�t�rmalar�n�n yeterince yap�lmas� önemli bir 
konudur. Ankete kat�lan mezunlar�n %86 s� e�itimleri s�ras�nda ald�klar� staj 
e�itiminin, i� hayatlar�nda yarar� oldu�unu vurgulamaktad�r. Gerek teorik bilginin 
uygulamaya aktar�lmas� kazan�m�, gerekse staj çal��mas�n�n in�aat mühendisli�i 
e�itimi s�ras�nda genellikle tatil dönemi olarak nitelendirilen yaz aylar�nda olmas� 
ve ö�rencilik döneminde bu nedenle tercih edilmeyen bir uygulama olabilece�i 
gerekçesi ile staj e�itiminin “zorunlu bir e�itim” olmas� gereklili�i öne ç�kmaktad�r. 
Ankete kat�lan mezunlar�n %92’si staj e�itiminin zorunlu olmas� gerekti�ini 
dü�ünmektedir. Ö�rencilerin uygulamal� e�itiminin önemli bir parças� olan staj 
çal��malar�n�n uluslararas� yeterli düzeyde yap�lmas�n�n sa�lanmas� ve gere�ince 
denetlenmesi, i� hayat�na at�lan mezunlar�n adaptasyon zorlu�u, kendine 
güvensizli�i gibi önemli sorunlar�n çözümüne katk� sa�layacakt�r. Ankete kat�lan 
mezunlar�n yar�s�ndan fazlas�n�n staj e�itimi süresinin daha fazla olmas� 
gerekti�ini dü�ünmesi, staj e�itiminin mühendislik uygulamalar�ndaki önemine 
i�aret etmektedir. 
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Staj e�itimi öncesinde ö�rencilere, yapacaklar� bu çal��malar�n�n önemi ve 
gereklili�i vurgulanmal�, uluslararas� standartlarda uygun staj yerlerinin 
belirlenmesinde ve sa�lanmas�nda ö�rencilere dan��manl�k hizmeti verilmelidir. 
Stajlar� esnas�nda ö�rencilerin yerinde denetlenmesi sa�lanmal�d�r. Mezuniyet 
a�amas�nda i� aray���na girecek ö�renciler için, staj döneminin önemli bir ileti�im 
a�amas� oldu�unun ö�retilmesi de sektöre ad�m atacak adaylar aç�s�ndan 
önemlidir. 
 
Ankete cevap veren in�aat mühendislerinin yakla��k üçte biri (%32) lisans 
e�itimlerini yabanc� dilde alm��lard�r. Bunlardan %9’unda e�itimin tamam� 
yabanc� dilde verilirken, %23’lük k�sm�nda e�itim k�smen yabanc� dilde verilmi�tir. 
Ankete kat�l�m sa�layan in�aat mühendislerinin %67’si lisans e�itimlerini anadilde 
alm��lard�r. Yabanc� dilde e�itim iste�inin ülkemizde oldukça yayg�n bir istek 
oldu�u ilk ve orta ö�retim süreçlerinde ailelerin çabalar�ndan bilinmektedir. Hatta 
çok fazla dile getirilmemesine ra�men özellikle büyük �ehirlerimizde ya�ayan 
ailelerin çocuklar� için elçilik anaokullar�n� yabanc� dil nedeniyle tercih ettikleri alt� 
çizilmesi gereken bir olgudur.  
 
Meslek ya�amlar�nda deneyim kazanma süreçlerinin henüz ba��ndaki in�aat 
mühendislerinin, lisans e�itiminin yabanc� dilde olmas�n�n mesleki ya�ama etkisi 
konusunda karars�z kald�klar� görülmektedir. Bu soruyu lisans e�itimini yabanc� 
dilde almayan mühendisler de cevaplam��lard�r. Ankete cevap veren 
mühendislerin %68’i bu soruya cevap vermemi�lerdir. Yabanc� dilde lisans e�itimi 
al�nm�� olmas�n�n mesleki ya�amdaki etkilerinin olumlu oldu�unu yakla��k %25’i 
kabul etmektedir. Ancak %7 gibi bir k�s�m bu konuda olumsuz görü� bildirmi�tir. 
Mesleki e�itimde yabanc� dilin yeri hakk�nda görü�lerde, ankete kat�lanlar�n %41’i 
e�itimin anadilde olmas� gerekti�ini, %19’u yüksek lisans e�itiminin yabanc� dilde 
olmal� gerekti�ini belirtmi�lerdir. E�itimin tamam�n�n yabanc� dilde verilmesi 
gerekti�ini %12, sadece meslek derslerinin yabanc� dilde olmas�n� belirtenlerin 
oran� %25’tir.  Bu sonuçlar mesleki e�itimin bir bölümünde derslerin yabanc� dilde 
olmas�n�n oldukça yüksek bir oranda istenmekte oldu�unu göstermektedir.     
  
�n�aat mühendislerinin ö�rencilik dönemlerinde ö�retim elemanlar� ile akademik 
ve kültürel düzeylerde ili�kileri sorgulanm��t�r. Ö�retim sürecinde e�itilen e�iten 
ili�kileri sa�l�kl� bir e�itim için gereklidir. Ö�rencilerin ö�retim elemanlar� ile 
yaln�zca ders saatlerinde kar��la�malar� ö�rencinin akademik sorunlar� için yetersiz 
kalmaktad�r. Ankete verilen cevaplar�n yakla��k üçte biri (%33) ders saatleri 
d���nda ö�retim elemanlar�na ula�man�n zor oldu�unu, %65’i de kolay oldu�unu 
belirtmi�tir.      
  
Ancak lisans e�itimleri sürecinde ö�retim elemanlar�n�n bilgi ve deneyimlerinden 
yeterince faydalanamad���n� dü�ünenlerin oran� %53’tür. Ö�rencilik sürecinde 
ö�retim elemanlar� ile ö�renciler aras�ndaki sosyal ve kültürel ili�kilerin ankete 
cevap verenlerin yakla��k üçte biri (%34) için iyi oldu�u belirtilmi�tir. Sosyal ve 
kültürel düzeyde ili�kilerin genellikle çok ba�ar�l� olmad��� görülmektedir. Ö�renci 
ile ö�retim üyesini ili�kilerinin yaln�zca akademik düzeyde kalmas� çok yeterli 
görünmemektedir. �MO ve in�aat mühendisli�i bölümleri ö�retim elemanlar� ve 
ö�rencileri akademik ortamlar ve akademik konular d���nda da biraraya 
getirmenin yollar�n� aramalar� gerekmektedir. Bunun teknik ve kültürel amaçl� 
geziler, düzenlenecek sosyal geceler v.b. gibi etkinliklerle geli�tirilmesi 
dü�ünülebilir. 
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Mühendislerin in�aat mühendisli�i e�itiminin iyile�tirilmesi konusunda dü�ünceleri 
dört ana ba�l�kta toplanmaktad�r. Bunlar bölümlerin alt yap� eksiklerini ve e�itim 
sisteminde de�i�im gereksinimlerini i�aret etmektedir. Grafik 18’de görüldü�ü gibi 
cevaplar�n %48’i laboratuvar ve uygulama eksiklerinin giderilmesi, %26’s� e�itim 
sistemi ve teknik donan�m�n iyile�tirilmesi, %11’i e�itim sisteminde uzmanla�ma 
e�itiminin verilmesi yönündedir. Ö�retim üyelerinin niteliklerinin iyile�tirilmesi 
gerekti�i dü�üncesi %5 oran�ndad�r. Ankete kat�lanlar�n yakla��k üçte biri bu 
konuda bir dü�ünce ortaya koymam��lard�r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grafik 18: �n�aat Mühendisli�i E�itiminin �yile�tirilmesi �çin Gereksinimler 
 
 
�n�aat mühendislerinin e�itim program�nda bulunmas� gerekti�i dü�ünülen 
konularda cevap vermeyenlerin %45 gibi büyük bir oranda kalm�� olmas� dikkat 
çekmektedir. Bu oran�n büyüklü�ünün e�itim programlar�n�n yeterlili�ini mi, ya da 
bu konuda ilgisizli�i mi gösterdi�i tart��maya aç�k bir konudur. Ankete verilen 
cevaplar in�aat mühendisli�i e�itim program�nda bulunmas� gereken konu olarak 
%27 oran�nda tasar�m ve uygulama eksikli�ini göstermektedir. 
 
Mesleki deneyimlerin ba��nda bulunan in�aat mühendisleri, mezuniyet ile elde 
edilen mühendislik yetkilerinin hemen kullan�labilmesi ve hemen sorumluluk 
al�nmas� için lisans e�itimlerini %71 gibi önemli bir ço�unlukla yetersiz 
görmektedirler. Anketi cevaplayan mühendislerin %26’s� lisans e�itimlerinin 
mezuniyet sonunda kendilerine sa�lanan mesleki yetki ve sorumluluklar için 
yeterli oldu�unu belirtmi�lerdir.  
 
Ankete cevap veren in�aat mühendislerinin %80’i lisansüstü e�itime devam 
etmemektedir. Yüksek lisans e�itiminin keyfi ve iste�e ba�l� bir e�itim oldu�u göz 
önünde bulundurulursa bu oran bir istek göstergesi gibi dü�ünülebilir. Ancak 
lisansüstü e�itime devam etmeme gerekçelerinde, %44 gibi bir oran (ankete 
kat�lanlar�n yakla��k yar�s�), mesleki geli�ime katk�s�n�n olmayaca�� dü�üncesiyle ve 
ekonomik zorunluluklar nedeniyle çal��ma gereksinimi gibi iki önemli neden öne 
sürmü�lerdir. Mezunlar�n yüksek lisans e�itiminin mesleki geli�ime katk�s� yoktur 
kan�s�, yüksek lisans yapabilme �artlar�n�n sa�lanmas�na ra�men tercih edilmedi�i 
öngörüsü ile, yüksek lisans e�itimi hakk�nda yeterli bilgilenmede bulunmad�klar�n� 
göstermektedir.    
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�n�aat mühendisli�i d���ndaki bir bilim dal�nda yüksek lisans yapma e�iliminin çok 
fazla bulunmad��� belirlenmi�tir. Ankete cevap verenlerin sadece %7’si in�aat 
mühendisli�i d���nda ba�ka bilim dallar�nda bir lisans üstü çal��ma tercih 
etmi�lerdir. Ancak bu tercihi yapanlar gerekçe olarak askerlik görevinin 
ertelenmesi oldu�unu aç�k gönüllülükle belirtmi�lerdir. 
 
�n�aat mühendisi yetki ve sorumluluklar�n�n elde edilmesi için mezuniyet sonras� 
dü�ünceler Tablo 5’de verilmi�tir. Ankete kat�lanlar�n %33’ü bu konuda bir 
dü�ünce ortaya koymam��lard�r. Cevaplar�n yetkilerin azalt�lmas�, deneyim 
kazanma sürecinin sa�lanmas� ve s�navla yetki al�m� olmak üzere üç ba�l�kta 
yo�unla�t��� dikkati çekmektedir. �MO’nun yürürlü�e koydu�u yetkin mühendislik 
kavram�n�n gerekli�i ve genç mühendisler aras�nda filizlendi�i görülmektedir.  
 
 
 Yüzde (%) 
Asgari deneyim elde edilinceye kadar k�s�tl� yetkiyle çal���lmal�d�r 15 
Belirli bir süre stajyer mühendis olarak deneyim kazan�lmal�d�r 30 
Belirli bir sürede elde edilen deneyim sonras� baz� s�fatlar� (yetkin 
müh. vb)  kazanmak için s�nava girilmelidir. 

19 

�n�aat mühendisli�i e�itiminde programlar�n�n ve kalitesinin 
iyile�tirilmesi 

2 

Ki�isel geli�iminin art�r�lmas� 1 
Cevap verilmemi� 33 

Tablo 5. �n�aat Mühendisi Yetkisi �çin E�itim Sonras� Yap�lmas� Gerekenler 
 
 
�n�aat mühendislerinin mezuniyetten sonra meslek ya�amlar�nda istihdam 
edildikleri i� kollar� ve kazan�mlar� Grafik 19’da verilmi�tir. Anketi cevaplayan 
mühendislerin önemli bir ço�unlu�u uygulamac� ve yap� denetim �irketlerinde 
istihdam edildiklerini ve bu konularda deneyim kazand�klar�n� belirtmi�lerdir. 
Ankete kat�lanlar�n %42’sinin tasar�m konular�nda çal��t��� ve deneyim kazand���, 
%9’unun akademik ya�amda yer ald��� görülmektedir.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafik 19: Meslek Ya�am� ve Kazan�lan Deneyim 
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Ya�am boyu sürdürülebilir e�itim her meslek grubu için gerekli oldu�u gibi 
toplumun geli�imine, e�itimli bireylerin art���na, kaliteli ya�am ve ayd�nlanma 
sürecine önemli katk�lar sa�layan bir olgudur. �MO bu sürece mesleki etkinliklerle 
bir dinamik getirmi�tir. �n�aat mühendisleri mezuniyet sonras� mesleki etkinliklere 
kat�lma gerekçelerinin ya�am boyu südürülebilir e�itim ile mesleki geli�imlerini 
sa�lamak oldu�unu %57 gibi bir oranda belirtmi�lerdir. Bunun yan� s�ra %17 
oran�nda lisans e�itiminde eksikliklerin giderilmesini neden olarak göstermi�lerdir.   
 
 
�n�aat Sektörü  
 
Özel sektörde çal��an mühendislerin kamuda çal��anlara göre çok daha fazla 
oldu�u öngörüsü ile anket yaln�zca özel sektöre düzenlenmi�tir. Burada kamuda 
çal��an mühendislerin görü�lerinin al�nmam�� olmas� bir eksikliktir. �n�aat 
sektöründe çal��an firmalar�n in�aat mühendisli�i e�itiminden beklentilerini, 
istihdamda öncelikli tercihlerini ve staj e�itimine yakla��mlar�n� ortaya koymak 
amac�yla; a) proje-etüt, tasar�m ve mü�avirlik, b) yap�m ve taahhüt, c) denetim, d) 
malzeme üretimi,  e) laboratuar hizmetleri olmak üzere 5 farkl� faaliyet alan�nda 
788 �irketten al�nan bildirimler de�erlendirilmi�tir.  
 
Anketi cevaplayan �irketlerin teknik ve idari yetkililerinin %89’unun lisans 
e�itimlerinin in�aat mühendisli�i olmas� nedeniyle bildirimlerin in�aat mühendisi 
gözlü�üyle yap�ld��� ve beklentilerle ilgili cevaplar�n ayn� zamanda bir 
özde�erlendirme olaca�� aç�kt�r. �irket yetkilisi olarak cevap veren 
mühendislerinin lisans e�itimlerini ald�klar� in�aat mühendisli�i bölümlerinin 
yüzdelik oranlar� Tablo 6’da verilmi�tir.  Tablodan görülece�i gibi anketi 
cevaplayan yöneticilerin lisans e�itimlerini 28 farkl� in�aat mühendisli�i 
bölümünde tamamlam�� olmalar� de�erlendirmenin daha geni� bir yelpazeden 
yap�lmas� olana��n� sa�lam��t�r.  
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Tablo 6. Firma Yetkilisinin Lisans E�itimini Ald��� �n�aat Mühendisli�i Bölümü 
 
 
Toplamda %46’l�k bölümü olu�turan �irket yetkili mühendislerinin %13 �TÜ, %11 
YTÜ, %8 Dokuz Eylül Üniversitesi, %7 ODTÜ, %5 KTÜ in�aat mühendisli�i 
bölümlerinden mezun olmu�lard�r. Di�er %44’lük k�s�m di�er in�aat mühendisli�i 
bölümlerinden mezun �irket yetkililerinin dü�üncelerini vermektedir. Firma 
yetkililerinin firmadaki görev tan�mlar�nda %56 ile teknik sorumlu, %57 ile idari 
sorumlu bulunmalar� her iki görevin e�güdümlü olarak yürütüldü�ünü 
göstermektedir. Bu da in�aat mühendislerinin planlama ve organizasyonla ilgili 
çal��malarda yo�un istihdam edildi�ini göstermektedir. 
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Mühendisler üretim ve yönetim sürecinde bilim ve teknolojinin temsilcileridir, 
üretimde i�veren ile i�çi aras�nda organizasyonu ve i� ak���n� denetleme görevini 
yerine getirirler. Teknolojik geli�melerle malzemelerdeki çe�itlili�in art���, bu 
malzemelerin in�aat sanayisinde kullan�m alanlar� bulmas� in�aat mühendislerinin 
sat�� ve pazarlama sektörlerinde de yo�un istihdam�n� sa�lam��t�r.  
 
Ankete cevap veren �irket yetkililerin yakla��k yar�s� (%43) ayn� i�yerinde 10 y�ldan 
daha fazla ayn� i�yerinde çal��t�klar�n� belirtmi�lerdir. Bu süreç in�aat 
mühendisli�inin çe�itli i� kollar�nda bilgi birikimi, deneyim için yeterli görülebilir ve 
bu mühendislerin görü�leri dikkat çekici olmal�d�r. Ancak %55’i 10 y�ldan daha az 
bir süreçte ayn� i�yerinde çal��t�klar�n� belirtmi�lerdir. Anketi cevaplayan �irketlerin 
yar�s�nda genç mühendislerin yetkili olarak sorumluluk ald�klar� görülmektedir.  
  
Firmalar�n faaliyet süreçleri bir anlamda kurumsal deneyimlerinin de bir ölçe�i 
olarak görülebilir. Artan kurumsal deneyimler in�aat mühendisli�i mesle�i için 
gereksinimleri,  e�itim sürecini ve bilgi donan�m�n� daha sa�l�kl� de�erlendirme 
imkan� verebilecektir. Ankete görü� bildiren �irketlerin yakla��k üçte biri (%30’u) 
20 y�ldan fazla bir süredir faaliyet gösteren firmalard�r. Ancak anketi cevaplayan 
�irketlerin yakla��k %70’i genç �irket olarak kabul edilebilir.  
 
Ankete kat�lan �irketlerin faaliyet alanlar�na bak�l�rsa, �irketler faaliyet alanlar�n� 
%62 ve %63 oranlar�nda proje-tasar�m-mü�avirlik ve yap�m-taahhüt hizmetleri 
olarak belirtmi�lerdir. Denetim hizmetleri %18, malzeme üreticileri %9, laboratuar 
hizmetleri %2 oran�ndad�r.   
 
Ankete cevap veren �irketlerin %79’u ulusal ölçekte, %20’si uluslararas� ölçekte 
faaliyet göstermektedir. �irketlerde çal��an in�aat mühendisi say�lar�nda,  
�irketlerin %67’sinde 5’ten az in�aat mühendisi çal��t��� belirtilmi�tir. Ankete cevap 
veren firmalar�n %28’inde çal��an in�aat mühendisi say�s� 5’ten fazlad�r. % 5’inde 
50’ den fazla in�aat mühendisi çal��maktad�r. 
  
�irketlerin %54’ü yeni mezun in�aat mühendisi istihdam etmediklerini 
bildirmi�lerdir. Firmalar�n %42’si genç in�aat mühendislerine kendi bünyelerinde 
çal��ma olana�� sa�lamaktad�rlar.   
 
�irketler yeni mezun bir in�aat mühendisinin i�e al�m�nda aday�n mülakattaki 
performans�, referanslar� ve mezun oldu�u üniversitenin tercih nedeni oldu�unu 
belirtmi�lerdir. Bu tercihler içinde i� görü�mesindeki performans %35’lik bir oranla 
istenen ilk özellik olarak ortaya ç�kmaktad�r. �irketlerin yeni mezun mühendis 
al�m�nda önem verdikleri di�er bir etkenin %25’lik bir oranla mezun oldu�u 
üniversite, %22’lik bir oranla aday�n referanslar� oldu�unu ifade etmi�lerdir. �n�aat 
mühendisinde aranan nitelikler içinde dikkat çeken bir ba�ka etkenin yabanc� dil 
oldu�u görülmektedir. Özellikle yurt d��� faaliyetleri bulunan �irketler do�al olarak 
yabanc� dilde e�itim alm�� in�aat mühendislerini tercih etmektedirler. Ankete 
kat�lan �irketlerin %16’s� tercihlerini bu yönde kullanm��lard�r.   
 
�irketler deneyimli bir in�aat mühendisinin i�e al�m�nda aday�n deneyimleri, 
mülakattaki performans�, referanslar� ve mezun oldu�u üniversitenin tercih nedeni 
oldu�unu belirtmi�lerdir. Bu tercihlerden içinde i� deneyimi %78’lik bir oranla ilk 
istem olarak ortaya ç�kmaktad�r. Sektörde bulunan �irketler eleman al�m�nda 
önem verdikleri di�er bir etkenin %46’l�k bir oranla i� görü�mesindeki performans� 
oldu�u dikkati çekmektedir. Deneyimli bir mühendisin referanslar� ve mezun 
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oldu�u üniversitenin i� ba�vurusundaki ikna edici etkisinin önemli bir etken 
oldu�unu belirten �irketlerin oran� s�ras�yla %38 ve %32’dir.  
  
�n�aat sektörü mezun olunan üniversitenin i� ba�vurusundaki belirleyici etkisini 
%32’lik bir oranla kabul etmelerine ra�men, i� yerinde çal��ma performans� 
üzerinde mezun olunan üniversitenin etkili oldu�unu genel bir kan� olarak ortaya 
ç�kmaktad�r. �irketler %81 oran�nda i� yerindeki çal��ma performans� üzerinde 
mezun oldu�u üniversitenin etkisinin oldu�unu belirtmi�lerdir. Burada çok etkili 
oldu�unu dü�ünenlerin oran� %42, az etkili oldu�unu dü�ünenlerin oran� %39’dur. 
Etkisi yok diyenlerin oran� %6’da kalm��t�r.   
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Tablo 7. �stihdamda Öncelik Verilen Üniversiteler 
 
 
Ankete cevap veren 788 �irketten in�aat mühendisi al�m�nda üniversite tercihini 
öne ç�karanlar�n %60’� �TÜ, %53’ü ODTÜ, %40’� Y�ld�z Teknik Üniversitesi, %18’i 
KTÜ, %15’i Bo�aziçi Üniversitesi mezunlar�n� tercih ettiklerini belirtmi�lerdir. �n�aat 
mühendisi istihdam�nda öncelikle tercih edilen üniversiteler Tablo 7’de verilmi�tir.  
 
�n�aat �irketleri bir in�aat mühendisinin mesleki geli�iminde önemli etkenler 
olarak %61 oran�nda deneyim, %42 oran�nda ki�isel beceri ve yetenekler 
oldu�unu belirtmi�lerdir. Ancak %28 oran�nda in�aat mühendisli�i e�itiminin 
önemli oldu�una inan�lmaktad�r. �n�aat sektörü mesleki geli�im için mühendislik 
e�itiminin önemini ortaya koymas�n�n yan� s�ra i� deneyimi ve mühendisin ki�isel 
özelliklerinin daha önemli etmenler oldu�unu belirtmi�tir. 
 
�irketlerin %69’u yaz döneminde stajyer ö�renci kabul etmektedir. Bu yüksek oran 
in�aat �irketlerinin staj e�itimi konusuna duyarl� bir yakla��m içersinde olduklar� ve 
in�aat mühendisli�i e�itimine önemli katk� sa�lad�klar�n� göstermektedir. Ancak 
�irketlerin %28 gibi önemli bir bölümü stajyer ö�renci kabul etmediklerini 
belirtmi�lerdir. �irketlerin %71 gibi önemli bir bölümünün stajyer ö�renci 
kabulünde ö�rencinin e�itim ald��� üniversiteye göre bir seçim yap�lmad���n� 
belirtmelerine ra�men, hiç de küçümsenmeyecek %23’lük bir bölümünün 
üniversiteye göre stajyer ö�renci seçtiklerini belirtmi�lerdir. �n�aat mühendisli�i 
e�itim programlar�nda uygulama ile birebir kar��la��lan tek dersin staj e�itimi 
oldu�u ve sa�l�kl� uygulanmas� durumunda ö�renciye kazand�racaklar� göz 
önünde bulundurulursa stajyer ö�renci kabulünün geli�tirilerek geni�letilmesi 
gereklili�i görülmektedir. �irketlerden stajyer kabul etmeme gerekçeleri 
belirlenerek olas� sorunlar�n a��lmas� için çözümlerin üretilmesi, tüm in�aat 
�irketlerinin staj e�itimi sürecine ortak yakla��m ve model geli�tirmelerinin 
sa�lanmas� e�itime önemli katk�lar sa�layacakt�r.        
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SONUÇ VE DE�ERLEND�RME 
 
Üniversitelerin bilgi üretmek ve yaymak ana amaçlar� içinde önemli hedeflerinden 
biri de, ö�rencilerinin ya�amlar� boyunca mesleki alanlar�nda kullanacaklar� 
gerekli bilgi ve becerileri kazand�rmakt�r. Bu amaç do�rultusunda sürdürdükleri 
e�itim-ö�retim çal��malar�ndan verimli sonucu almak, gerek akademik alanlarda 
gerekse evrensel düzeyde nitelikli bireyler yeti�tirilmesini sa�layarak toplumun 
geli�mesine ülke kalk�nmas�na yüksek oranda destek vermek için görev 
yapmaktad�rlar.  
 
Ülkemizde e�itim sisteminin ilkö�retimden ba�layarak üniversitenin sonuna kadar 
büyük sorun ve s�k�nt�lar içinde oldu�u bir gerçekliktir. E�itimin tüm düzeylerinde 
çok ciddi boyutlarda nitelik sorunu oldu�u da bilinmektedir. Sorunun in�aat 
mühendisli�i e�itimi aç�s�ndan dikkat çeken noktalar� ortaya konulmal� ve tüm 
ulusal platformlarda dile getirilmelidir. Ülkemizde çok say�da üniversitenin varl��� 
iki olguyu do�urmaktad�r. Birincisi az say�daki üniversiteler d���nda üniversite 
e�itimi uygun alt yap�, fiziki mekân ve donan�mdan yoksun yap�lmaktad�r. �kincisi 
ise; istihdam sorunu çözülmedi�i sürece, her genç i�siz kalmaya aday olarak 
mezun olmaktad�r. Üniversite e�itimindeki niteliksizlik in�aat mühendisli�i gibi can 
ve mal güvenli�i ile ilgili meslekleri olumsuz etkilemektedir. Mezun gençlerin 
yetkinlik ve yeterlilikten uzak donan�mlarda bulunmalar�, insan ya�am�n� tehlikeye 
atan vahim sonuçlar do�urma olas�l��� ta��makla birlikte, yeni mezunlar�n asgari 
ücretten dü�ük ücretlerle çal��t�r�lmas� gibi sonuçlara da yol açmaktad�r. 
  
�MEK, 2007 y�l� itibar�yla ülkemizdeki in�aat mühendisli�i e�itim envanterini 
ç�karmak, in�aat mühendisli�inde mevcut e�itim ko�ullar�n�n ortaya koymak, 
ö�renci ihtiyaç ve sorunlar�n�n belirlenmesine ve çözümlenmesi konular�nda 
yard�mc� olmak amac�yla payda�lar�n in�aat mühendisli�i e�itimi hakk�ndaki görü� 
ve dü�üncelerini biraraya getirmeyi ve bunu da belgelemeyi hedeflemi�tir. �n�aat 
mühendisli�inin temel payda�lar� olan in�aat mühendisli�i bölümleri ve 
ö�rencilerinin e�itim ko�ullar�n�, mesleki uygulamaya yeni ba�layan mezunlar�n 
yarg�lar�n�, in�aat sektörünün teknik elemanda arad��� nitelikleri sorgulayan dört 
ayr� anket düzenlenmi�tir. Bu anketler �n�aat Mühendisli�i Bölüm Anketi, 
Ö�renci Anketi, Mezun Anketi, Sektör Anketi olarak isimlendirilmi�tir. �n�aat 
mühendisli�i bölüm anketine 38 in�aat mühendisli�i bölümü, ö�renci anketine 
3284 ö�renci, mezun anketine 766 genç in�aat mühendisi, sektör anketine 788 
firma kat�l�m göstermi�tir. Anket verileri kullan�larak istatistiksel sonuçlar 
ç�kar�lm��t�r.  
 
Anketlerden elde edilen veriler �����nda in�aat mühendisli�i e�itimi ile ilgili 
sorunlar a�a��da özetlenmi�tir. 
 
�n�aat mühendisli�i bölümlerinde sorunlar�n önemli bir bölümü yüksek 
ö�retimdeki ulusal sorunlar kaynakl�d�r. Ülke yöneticilerinin yüksek ö�retimdeki 
sorunlara yakla��mlar� ve bak��lar�nda üniversitelerle ortakl�k sa�lanmad��� sürece 
çözüm pek yak�n görünmemektedir. Üniversite, fakülte, bölüm kurulmas�nda 
amac�n yaln�zca siyasi bir yakla��m olmas�, üniversitenin genç nüfusa bir s�n�f arz� 
olarak görülmesi, kaynaks�z, kadrosuz, alt yap�s�z, ö�retim eleman� fakiri 
kurumlar�n üniversite olarak tan�mlanmas� mevcut birimlerde sorunlar�n 
çözümünü daha da zorla�t�rmaktad�r. �n�aat mühendisli�i bölümlerimizin ö�retim 
eleman�na gereksinimleri e�itim ve ö�retiminin niteli�ini do�al olarak olumsuz 
etkilemektedir. Ö�retim eleman� ihtiyac�n�n kar��lanmas� için k�sa, orta ve uzun 
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süreçte planlama ve stratejilere gerek bulunmaktad�r. Ö�retim üyeli�inin cazip 
hale getirilmesi, özlük haklar� ve ekonomik ko�ullar�n�n iyile�tirilmesi, bölümlerin 
akademik kadro ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas� sorunlar�n çözümüne katk� sa�layacak 
önemli etkenlerden birkaç�d�r. Ancak akademik kadrolar�n nitelikli ö�retim 
elemanlar�ndan olu�mas� mutlaka sa�lanmal�d�r. 
 
Ara�t�rman�n bulunmad��� ortamda sa�l�kl� bir ö�retim pek olas� 
görünmemektedir. Ara�t�rma projelerinin in�aat mühendisli�i bölümlerinde 
oldukça yayg�n bulunmas� memnuniyet vericidir. Bunun yan� s�ra uluslararas� 
yay�nlar�n daha ileri düzeylere çekilmesi için yay�n faaliyetlerinin desteklenmesi, 
te�vik edilmesi ve bu konuda �srarc� olunmas� e�itimde niteli�in art�r�lmas� 
bak�m�ndan önemlidir.  
 
�n�aat mühendisli�i bölümlerinde laboratuvar alt yap�lar�n�n ve imkânlar�n�n 
iyile�tirilmesi iyi bir lisans e�itimi ve ara�t�rma olanaklar� için mutlaka gereklidir. 
�n�aat mühendisli�i temel bilim dallar�nda etkin çal��an laboratuvarlar�n 
bulunmas� ve in�aat mühendisli�i temel bilim dallar�nda lisans e�itiminin 
laboratuvar uygulamal� yap�lmas� gereklidir. Ara�t�rma projelerinde üniversite 
kaynakl� BAP projelerinin yan� s�ra AB, DPT ve sanayi kaynakl� projelerde art���n 
sa�lanmas� laboratuvar alt yap�lar�n�n geli�tirilmesi için önemli bir kaynakt�r.  
 
E�itim kurumlar�nda fiziksel olanaklar�n geli�tirilmesi ve iyile�tirilmesi üniversite 
yönetimlerinin öncelikli görevleri içindedir. 
  
Ö�retim elemanlar�n�n ve ö�rencilerin kat�l�mlar�yla sa�l�kl� ve gerçe�i gösteren 
bir öz de�erlendirme yap�larak e�itim ö�retim ölçe�inde güçlü ve zay�f yönlerinin, 
hedef ve stratejilerin belirlenmesi ba�lang�ç için olumlu olmas�na ra�men, 
belirlenen bir süreçte hangi hedeflere ne ölçüde ula��ld���n�n takip edilmesi 
sa�l�kl� bir geli�me için çok daha önemli ve gereklidir. �n�aat mühendisli�i 
e�itiminde sistemin önemli s�k�nt�lar� bulundu�u ö�renciler ve yeni mezun in�aat 
mühendislerinin bildirimlerinden anla��lmaktad�r. E�itim sisteminin gözden 
geçirilerek aksayan ö�elerin ve iyile�tirmelerin belirlenerek uygulamaya 
konulmas�, uygulaman�n takip edilmesi in�aat mühendisli�i mesle�inin gelece�i ve 
toplumumuz için önem ta��maktad�r. 
 
�MO’nun olu�turaca�� ortak bir platformda in�aat mühendisli�i bölümlerinin 
periyodik bir takvimle bir araya gelmesi, hem lokal hem de in�aat mühendisli�i 
sorunlar�n�n aç�kça ortaya konulmas� ve tart���larak çözümler üretilmesi, in�aat 
mühendisli�inin ülkemize verdi�i hizmetin daha nitelikli bir hale getirilmesi için 
gereklidir. �n�aat mühendisli�i bölümü ö�rencilerinin de dar ve geni�letilmi� 
platformlarda periyodik olarak sorunlar�n�n ortaya konulmas� ve çözümleri için 
gayret gösterilmesi sa�lanmal�d�r.  
 
Yeni mezun in�aat mühendislerinin lisans e�itiminin in�aat mühendisli�i yetkilerini 
kullanmak ve sorumluluklar�n� hemen almak için yeterli olmad���, çal��t�klar� i� 
kolunda deneyimin yan� s�ra meslek içi e�itim sürecine gereksinim oldu�u ortak 
görü�ü payla��lmaktad�r. �MO’nun meslek içi e�itimi geni�letmesi gereksinimi 
do�maktad�r.  
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�MO’nun organizasyon ve kat�l�m�yla Türkiye’deki in�aat mühendisli�i bölüm 
ba�kanlar�n�n periyodik bir takvimde dar ve geni�letilmi� toplant�larla in�aat 
mühendisli�i e�itim sistemini tart��malar� ve sonuç bildirgelerinin kamuoyuna 
duyurulmas�, kararlar�n uygulamaya konulmas�n�n sa�lanmas� e�itimde niteli�i 
iyile�tirecek modellerin geli�imine öncülük yapabilecektir.  
 
Ö�rencilerin ekonomik güçlükleri e�itimlerinde ba�ar�lar�n� olumsuz yönde 
etkilemektedir. Ekonomik sorunlar nedeniyle çe�itli güçlerin yönlendirmelerinden 
ö�rencilerimizin korunmas� gerekmektedir. Bu noktada �MO ve in�aat sektörünün 
birlikte olu�turacaklar� bir burs havuzunun kurulmas� sa�lanmal� ve ö�rencilerimiz 
desteklenmelidir.     
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[1] “�n�aat Mühendisli�i E�itiminde Türkiye Gerçe�i” TMMOB �n�aat Mühendisleri 
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TÜRK�YE’DE �N�AAT MÜHEND�SL��� E��T�M�N�N 
GENEL DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNER�LER� 

 
Fahri Birinci* 

 
 

ÖZET 
 

Bu çal��mada, Türkiye’deki �n�aat Mühendisli�i e�itiminin genel durumu, ö�retim 
elemanlar�n�n, ö�rencilerin ve fiziki altyap�n�n özellikleri ile derslerin da��l�m ve 
içerikleri incelenmi�tir. E�itim ve e�itimden sonraki mesleki uygulama 
a�amas�ndaki sorunlar tespit edilerek çözüm önerileri sunulmu�tur. Çal��ma, 
Türkiye ve geli�mi� ülkelerdeki e�itim ve uygulama bilgileriyle desteklenmi�tir. 
Çal��madan elde edilen sonuçlar maddeler halinde s�ralanm��t�r. 
 
Anahtar Kelimeler: �n�aat Mühendisli�i, mühendislik e�itimi, odalar, 
örgütlenme 
 
 

G�R�� 
 
�n�aat mühendisli�inin kapsam ve ilgi alan� “International Standard Industrial 
Classification (ISIC)”a dayand�r�lan ayr�nt�l� �ekliyle Sorguç (1993) taraf�ndan, 
genelle�tirilerek ve k�saca Birinci ve Koç (2007) taraf�ndan “Yap�lar ve 
bile�enleriyle ilgili ve insan eliyle yap�lan her �ey” olarak belirtilmi�tir.  
 
Türk tarihinde �n�aat Mühendisli�i çal��malar� “Mimarl�k” ad�yla çok eski tarihlere 
kadar uzanmaktad�r. Ancak e�itim usta-ç�rak gelene�i çerçevesinde (Ahilik) 
yap�ld���ndan modern e�itim söz konusu de�ildir. 
 
Bat�l� kaynaklarda ilk “Civil Engineer= �n�aat Mühendisi” ad�n�n 1768 y�l�nda John 
Smeaton (1724-1792) taraf�ndan kullan�ld��� yaz�l�d�r. Türkiye’deki kaynaklarda 
da bu haliyle bulunmaktad�r. Hâlbuki 1586 tarihli bir Vakfiye’de Mimar Sinan’�n 
künye ve özelliklerinin “Ayn-i A’yan-� Mühendisin=Seçkin Mühendislerin Gözü” ve 
“Öklides-ül Asr vel Avan= Ça��n ve Zaman�n Öklidesi” �eklinde aç�klanmas�, 
dünyada ilk �n�aat Mühendisi ad�n�n Mimar Sinan’a ait oldu�unu göstermektedir 
(Birinci, 2008). 
 
�n�aat Mühendisli�i e�itiminin ilk olarak askeri amaçlarla gündeme geldi�i 
bilinmektedir. Eksikli�i hissedilen ve di�er mühendislikleri de bünyesinde 
bulunduran �n�aat Mühendisli�i e�itimi Osmanl� �mparatorlu�u’nda 18. Asr�n 
ba�lar�nda sava� kay�plar�yla gündeme gelmi�tir. 
 
Öztuna (1994), Türkiye’de 1727 ve 1734 y�l�ndaki ba�ar�s�z denemelerden sonra 
ilk �n�aat Mühendisli�i e�itiminin, �TÜ’nün de ba�lang�c� say�lan ve 1773 y�l�nda 
kurulan Mühendishane-i Bahri-i Hümayun oldu�unu kaydetmektedir. �MO’nun 
kuruldu�u 1954 y�l�nda Türkiye’de �TÜ, Y�ld�z Teknik Okulu ve Robert Koleji 
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(Bo�aziçi Üniversitesi) olmak üzere üç tane mühendis yeti�tiren üniversite 
bulunmaktayd�. ODTÜ’nün 1961’de ilk mezunlar�n� vermesinden sonra 1963’de 
KTÜ, 1967’de FÜ ve 1968’de DEÜ kuruldu (Önalp, 1993). 
 
Sanayi devriminden sonra dünyadaki h�zl� geli�me �n�aat Mühendisli�i ve �n�aat 
Mühendisli�i yap�lar�n�n da artan bir önem kazanmas�na yol açm��t�r. Bir bak�ma 
modern ça�, mühendislik hizmetlerinin çok büyük bir a��rl�k kazand��� ve toplum 
ile güçlü bir etkile�ime girdi�i bir dönemdir (Ökten ve �ahin, 1996). 
 
Avrupa’n�n 1950’lerdeki kalk�nma döneminde in�aat sektörünün katma de�er 
pay� %73 düzeyinde, in�aat yat�r�mlar�n�n toplam yat�r�mlar içindeki pay� %50-60 
oran�ndayd�. Bu oran, geli�mekte olan ülkelerde %65-70 aras�nda olup, in�aat 
sektörünün kalk�nma h�z�ndaki ve toplumsal ya�amdaki önemini göstermesi 
aç�s�ndan önemlidir (Sorguç, 1974). 
 
Toplumsal ya�am ve ülke kalk�nmas�ndaki önemi tart���lmaz olan �n�aat 
Mühendisli�i, gerek e�itim yöntemleri, gerek meslek uygulamalar� ve gerekse 
meslek örgütlenmeleri yönünden, sürekli geli�meye ve geli�en teknolojiye ayak 
uydurmaya mecburdur. Türkiye’de �n�aat Mühendisli�i, Osmanl� �mparatorlu�u 
Da��lma Dönemi’nde (II. Abdülhamid Dönemi), cumhuriyetin kurulu� y�llar�nda, 
çok partili demokrasiye geçilen 1950’li y�llarda, serbest piyasa ekonomisine 
geçilen 1980’li y�llarda ve Avrupa Birli�i uyum sürecine girilen 2000’li y�llar�n 
ba��nda, farkl� ve büyük projeler nedeniyle artan bir önem kazanm��t�r. Buna 
paralel olarak �n�aat Mühendisi yeti�tirilmek üzere çok say�da bölüm aç�lmas�na 
kar��l�k “e�itimin ülke düzeyinde e�de�er ve standart kalitede olmad���, in�aat 
mühendislerinin toplumsal sayg�nl���n�n yetersiz oldu�u, in�aat mühendisleri 
odalar�n�n yeterli ve etkin olmad�klar� ve örgüt yap�lar�n�n art�k yetersiz oldu�u, 
in�aat mühendislerinin gelir da��l�mlar�n�n a��r� dengesiz oldu�u, serbest çal��an 
in�aat mühendislerinin proje yap�m bedellerini dörtte bire indirmeleri nedeniyle, 
fiili uygulamadan uzakla�t�klar� ve güncellenmeyen mevzuat�n sürekli in�aat 
mühendislerinin aleyhinde sonuçlar do�urmaktad�r” (Koç ve Birinci, 2007).  
 
 

YÖNTEM 
 
Çal��mada öncelikle Türkiye’deki �n�aat Mühendisli�inin genel durumu 
incelenmi�tir. Bu inceleme fiziki ko�ullar ve ö�retim elemanlar�, laboratuar ve staj, 
ö�renci durumu ve ö�renim süresi, derslerin da��l�m ve içerikleri ile eksikliklerin 
tespiti �eklinde yap�lm��t�r. Daha sonra �n�aat Mühendisli�i sorunlar�, e�itimde 
geli�mi� ülkelere göre eksik veya yetersiz olan dersler ve alanlar, ö�renciye 
ö�retim bilgileri d���nda kazand�r�lmas� gereken misyon ve vizyon ile mezuniyet 
sonras� istihdam, odalar�n durumu ve mevzuat�n istihdama olumsuz etkileri 
tart���lm��t�r. 
 
 
Türkiye’de �n�aat Mühendisli�inin Genel Yap�s� 
 
Fiziki Ko�ullar Ve Ö�retim Elemanlar�n�n Durumu 
 
Türkiye’de �n�aat Mühendisli�i ö�retimi yap�lan üniversitelerde k�smen fiziki 
yetersizlikler bulunsa da bunun ö�retim yap�lmas�nda veya kalitesinde önemli bir 
etken konumunda bulunmad��� dü�ünülmektedir. 
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Ö�retim elemanlar�n�n yeterlilikleri konusunda olumlu veya olumsuz sonuçlara 
ula��labilecek bilgi mevcut de�ildir. Ancak ö�retim elemanlar�n�n ders yükü, 
eleman say�s�, bu elemanlar�n ara�t�rma yapma imkânlar� ve gelir düzeyleri 
konular�nda olumsuz ko�ullar y�llard�r mevcuttur. Alt düzey ö�retim üyesi geliri 
(Yrd.Doç.) 2007 y�l�nda 1500 TL/Ay (Birinci, 2007) 2009 y�l�nda 2000 TL/Ay 
kadard�r. 1980’li y�llardan sonra üniversitelerin yeniden yap�land�r�lmas� sonucu 
olu�an eksiklikler çe�itli bilimsel ortamlarda dile getirilmesine ra�men önemli bir 
geli�me sa�lanamam��t�r. Bu eksikliklerden baz�lar�n�, akademik yükseltme 
kriterlerinde yanl�� uygulamalar bulundu�u, 1970’li y�llarda in�aat-mimarl�k 
alan�ndan 2, i�letme fakültelerinden 3 üyeden olu�an bir jüri kurulmu� olmas�, 
Türkiye’de “taranan dergiler” ön ko�ulunun bilimsel kolayc�l�k ve kendimize 
güvensizli�in bir i�areti olabilece�i ve daha çok ABD-�ngiliz bilim dünyas�na 
hizmete yönelik bulunabilece�inin dü�ünülmesi gerekti�i (Sorguç, 2007) ve 
ö�retimin genel etkinli�i aç�s�ndan, bir s�n�fta 30-40 ö�renciyi ve ö�retim 
üyelerinin haftal�k ders yükünün 10-15 saati geçmeyecek �ekilde ayarlanmas� 
gerekti�i (Evren, 1994) �eklinde s�ralamak mümkündür. 
 
2007 y�l� verilerine göre Türkiye’deki 40 üniversitede bulunan 64 �n�aat 
Mühendisli�i program�nda 3324 ö�renci kontenjan�na kar��l�k 224 profesör, 110 
doçent, 377 yard�mc� doçent ve 452 yard�mc� ö�retim eleman� bulunmaktad�r 
(Birinci, 2008). 
 
 
Laboratuar Çal��malar� Ve Staj 
 
Ö�rencilerin �n�aat Mühendisli�i e�itimi s�ras�nda en zay�f yönlerinden biri 
laboratuar çal��mas�d�r. 2007 y�l�nda 40 üniversitenin 35’inde laboratuar 
bulundu�u gözükse de, teknik donan�m yetersizlikleri nedeniyle gerekti�i kadar 
laboratuar deste�i sa�lanamamaktad�r (Birinci, 2008). Staj yap�lmas�nda 
ö�rencilerin sigortal� ve ücretli çal��t�r�lmas� gibi olumlu ad�mlar at�lmas�na 
ra�men binlerce ö�renci bulunmas� nedeniyle yeterli ve kaliteli staj imkan� henüz 
sa�lanabilmi� de�ildir. 
 
 
Gelen Ö�renci Durumu Ve Ö�retim Süresi 
 
�n�aat Mühendisli�i e�itiminde en önemli etkenlerden biri orta ö�retimden gelen 
ö�rencinin mühendislik e�itimi almaya ne kadar haz�r ve yeterli oldu�udur. Evren 
(1994), Üniversitelerde nitelikli eleman yeti�tirmek ilk ko�ulunun nitelikli ö�renci 
çekmek oldu�unu, ortaö�retimden iyi yeti�mi� ö�rencilerin gelmesinin sa�lanmas� 
gerekti�ini, sorunun ilkö�retimden üniversiteye tüm e�itim organlar�n� kapsad���n� 
belirtmektedir. 
 
1950’den sonra in�aat sektöründeki çok h�zl� at�l�mlar arz-talep dengesi nedeniyle 
in�aat mühendisli�ini ön plana çekmi� ve en yetenekli ö�rencilerin bu alana ilgi 
duymas�na neden olmu� (Önalp,1993), 1980’li y�llardan sonra in�aat 
mühendisli�i programlar�ndaki niceliksel art�� ile nitelik art��� paralel 
olmad���ndan talebin dü�mesi nedeniyle, tercih eden ö�renci profilini olumsuz 
etkilemi� (Birinci ve Koç, 2007) �n�aat Mühendisli�i programlar� ortalama 10. 
s�rada tercih edilir olmu�tur (K�lanç, 2007). Bunun yan�nda e�itim sistemi 
nedeniyle gelen ö�rencinin mühendislik e�itimi yönünden eksikleri, temel derslere 
zaman ayr�lmas�yla giderilmeye çal���lmakta, bu da meslek derslerinin bir �ekilde 
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eksik kalmas�na neden olmaktad�r. Derslerin ön �artl� olmad��� üniversitelerde 
mezun olma a�amas�na gelmi� ö�rencilerin birinci s�n�ftan fizik ve matematik gibi 
temel derslerden halen ba�ar�l� olmad�klar� örnekler az�msanmayacak kadar 
çoktur. Bu durumlara �n�aat Mühendisli�inin geli�mesi, geni�lemesi ve bran�la�ma 
bulunmamas� da eklenince 4 y�ll�k lisans ö�retimi süresi yetersiz gelmektedir.  
 
 
Okutulan Derslerin Da��l�m� Ve Ders �çerikleri 
 
�n�aat Mühendisli�inde okutulan derslerin, tüm mühendislik alanlar�nda oldu�u 
gibi bilimsel geli�melere paralellik göstermesi zorunludur. De�i�en teknoloji, �u 
andaki son haline vak�f olmayanlarca gelecekte de kolay kolay takip edilemez 
(Evren, 1994). Geli�mi� ülkelerde in�aat mühendisli�i e�itimi için derslerin 
alanlara göre payla��m oranlar�, ABD ve �srail’de %30-35 matematik ve temel 
bilimler, %30-35 mühendislik bilimleri ve tasar�m %20-25 bilgisayar kullan�m� 
(Evren, 1994), Zürih Teknik Üniversitesi’nde %15 temel e�itim dersleri, %60 
meslek dersleri (Sorguç ve Güncan, 1994) �eklindedir. Türkiye’de yakla��k %30 
temel e�itim, %40 meslek dersi ve %30 da di�er dersler okutulmaktad�r. Son 
y�llardaki akreditasyon çal��malar� paralelinde okutulmakta olan dersler, saatleri 
ve alanlar� yeniden düzenlenmektedir. 
 
Almanya’da in�aat mühendisli�i e�itimi 9-10 yar�y�l olmas�na ra�men ortalama 
mezuniyet süreleri 12-14 yar�y�l aras�ndad�r (Bilgin, 2004). Türkiye’de 8 yar�y�l 
olan e�itim süresi en çok bu kadar olabilmektedir. 
 
 

Tablo:1 �n�aat Mühendisli�i Ders Say�lar� Almanya-Türkiye Kar��la�t�rmas�. 
 

(1) Bilgin, A. (2004)’den düzenlenerek. (2) Birinci, F. (2007)’den düzenlenerek. 
(3)Temel ve Genel ders say�lar� dü�ülürse Türkiye’deki zorunlu ders say�s� 83, 
seçmeli ders say�s� 156 olmaktad�r. 
 
Almanya genelinde Türkiye’deki �n�aat Mühendisli�i e�itimine denk 22 üniversite 
ve 48 meslek yüksekokulunda okutulan in�aat mühendisli�i dersleriyle Türkiye’de 
okutulan derslerin say�lar� kar��la�t�r�ld���nda zorunlu ders say�s�nda önemli bir 
farkl�l�k bulunmad���, ancak seçmeli ders say�s�n�n iki kat daha fazla oldu�u 
görülür. Almanya’da bulunan Yap� ��letmesi, Yap� Malzemesi ve Enformatik 
anabilim dallar�n�n Türkiye’de bulunmad��� veya çok az üniversitede bulundu�u, 
ayr�ca Türkiye’deki e�itimde önemli yer tutan temel ve genel derslere Almanya’da 
önemli bir yer ayr�lmamas� dikkat çekicidir.  

Zorunlu Seçmeli Anabilim Dallar� Zorunlu Seçmeli 
Almanya Geneli(1) Türkiye Geneli(2) 

Az Az Az Temel ve Genel 82 37 
Yap�  41 113 

19 84 
Yap� ve 
Mekanik Mekanik 6 6 

10 22 Geoteknik Geoteknik 6 34 
25 92 Su ve Çevre Hidrolik 14 62 
21 64 Ula�t�rma Ula�t�rma 16 41 
10 26 Yap� ��letmesi Yap� içinde-Az - - 
3 38 Yap� Malzemesi Yap� içinde-Az - - 

11 17 
Enformatik-
CAD 

Yok - - 

80 343 TOPLAM 165(3) 293(3) 
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Türkiye’deki �n�aat Mühendisli�i e�itimi, bu e�itimi verenler ve e�itim al�p mezun 
olmu� mühendisler taraf�ndan ele�tirilmesine ra�men önemli bir de�i�im 
gözlenmemektedir. U�ur’un (2007) az say�daki in�aat mühendisi ile yapt��� (22 
üniversiteden toplam 52 ki�i) alan çal��mas�nda, al�nan meslek e�itiminin “yeterli 
olup olmad���” sorusunu kat�l�mc�lar�n %6’s� “çok iyi”, %33’ü “iyi”, %55’i “orta”, 
%6’s� “kötü” �eklinde cevaplam��lard�r.  
 
Okutulmakta olan ders içeriklerinin yeterli s�kl�kta güncellenmemesi, verilen 
e�itimin ve yeti�en mühendisin yeterlili�ini sorgulan�r hale getirmektedir. Meselâ, 
tasar�m ve boyutland�rman�n alt yap�s�n� olu�turan ders konular� eski ve önemini 
yitirmi� kabuller ile genellikle iki boyutlu olarak okutulmaktad�r. Gerek 
programlama, gerekse profesyonel yaz�l�mlarda Sonlu Elemanlar, Sonlu Farklar ve 
Matris Yöntemler gibi daha ileri kabuller ve yöntemler kullan�lmas� gerekmektedir. 
Ö�rencilere a��rl�kl� olarak Betonarmede verilen çözümlemeler ve Yap� Stati�inde 
anlat�lan Kuvvet Metodu, Cross Metodu ve Aç� Metodu güncelli�ini kaybetmi� 
örnekler olarak gösterilebilir. �çeriklerin güncellenmesi, ö�retim elemanlar�na bu 
konulara e�ilecek imkânlar sunulmas�yla mümkün olacakt�r. 
 
 
�n�aat Mühendisli�inin Di�er Sorunlar� 
 
Eksik Veya Yetersiz Alanlar 
 
�n�aat Mühendisli�i e�itimde okutuldu�u halde, yeterli olmayan dersler piyasa 
ko�ullar�ndaki ihtiyac�n kar��lanmas�nda ortaya ç�kmaktad�r. �n�aat 
Mühendislerinin “eksikli�i duyulan konular” sorusuna, %52’si “K�y�-Liman 
Yap�lar�”, %50’si “Bilgisayar Programlama”, %44’ü “Çelik Yap�lar ve Hukuk”, 
%42’si “Yap� ��letmesi” ve %38’i “Ah�ap Yap�lar ve Yabanc� Dil” olarak 
cevapland�rm��t�r (U�ur, 2007). Bu tür eksiklikler nedeniyle, �n�aat Mühendisli�i 
e�itiminde yeni düzenlemeler yap�lmas� gerekti�i (Gürer ve Koç, 1996), Yap� 
��letmesi Anabilim Dal�n�n Yap� Anabilim Dal� içine al�nmas�, doktora a�amas�nda 
yap� dal� dersleri okutulmas�, disiplinler aras� temel birikimlerden yoksun 
kal�nmas�na neden oldu�u (Sorguç, 2007) tespit edilmi�tir. 
 
Bir gönül vd (2007), �ngiltere, ABD ve Türkiye’deki Üniversitelerde “Yap�m 
Yönetimi” dal�ndaki 22 farkl� dersin ana ders say�labilecek 1/3’ünün �ngiltere ve 
ABD’de bulunan üniversitelerin tamam�na yak�n�nda, Türkiye’deki üniversitelerde 
ayn� say�da fakat farkl� adl� benzer derslerin incelenen 9 üniversitede okutulmakla 
birlikte, incelenmeyen üniversitelerde ancak çok az say�da bulundu�unu ortaya 
koymaktad�r. 
 
�n�at Mühendisli�i programlar�nda yeterli düzeyde, �n�aat Yönetimi, Yap� 
��letmesi, �antiye Bilgisi ve Deprem Mühendisli�i gibi ders veya alanlar ile �n�aat 
Mühendisli�i Tarihi, �n�aat Mühendisli�i Hukuku, Enformatik-Bilgi Teknolojileri ve 
Etik veya Meslek Ahlak� gibi dallar bulunmal�d�r. 
 
�n�aat Mühendisli�i i�letme bilgisi verilmesi ve yönetim yeterlili�inin 4 y�ll�k 
ö�retim program� kapsam�nda sa�lanmas� mümkün olamayacaksa tamamlay�c� 
nitelikte �n�aat Mühendisli�i ��letme-Yönetim yüksek lisans� veya yeni bir yap�ya 
sahip �n�aat ��letme Mühendisli�i Bölümü kurulmas� dü�ünülmelidir. Do�rudan 
böyle bir bölüm için Sorguç’un (2007) önerdi�i 8 dönemden olu�an ve 156 ders 
saati (149 Kredilik) ö�retim öneren ders plan� referans al�nabilir. 
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Ö�renciye Kazand�r�lmas� Gereken Misyon Ve Vizyon 
 
Ö�renciye teknik bilgiden önce ne tür bir mühendislik okudu�u ve mesle�ini nas�l 
uygulayaca�� ayr�nt�l� biçimde verilmelidir. Son y�llarda bu amaçla 2007 y�l� 
verilerine göre 40 üniversitenin 31’inde �n�aat Mühendisli�ine Giri� dersi 
okutulmaktad�r. 
 
Günümüzde mühendislik e�itimi denildi�inde akla yaln�zca hesap i�leri gelmekte 
fakat toplum içinde nas�l davranmalar� gerekti�ine ö�retimleri süresince yeterince 
vurgu yap�lmamaktad�r. Mühendislik ö�rencilerinin karar verici bir konuma 
gelecekleri göz önüne al�nd���nda, verdikleri tüm kararlar�n toplumun de�i�ik 
kesimlerini nas�l etkiledi�ini, bu etkile�im sürecinde göz önüne alabilecekleri 
kurallar�n neler olabilece�i, üzerinde önemle durulmas� gereken konulard�r 
(Co�kun, 2007). Birgönül vd (2007), inceledi�i anket çal��malar�nda en önemli 5 
beceriden 3.sü Liderlik oldu�u halde en çok eksikli�i gözlenen 5 beceriden 4.sü 
yine Liderlik’tir. Bu sonuç, en önemli oldu�u kabul edilen bir becerinin gerekti�i 
kadar ve yeterli olacak düzeyde sa�lanamad���n� gösterir. 
 
E�itim gören ö�renciye teknik bilgi, beceri, uygulama yetene�i ve mesle�ini 
severek yapmas� a��lanmal�d�r. Ö�retimde amaç, özgür ve rasyonel insanlar 
yeti�tirmek olmal� (Mills, 1979), bilgiye, ö�retileceklere duyulan sempati de 
eklenmelidir (Billington, 1997). 
 
Geli�mi� ülkelerde ders veya konu olarak okutulan ve i�le ilgili kurallar bütünü 
veya meslek ahlak� anlam�na gelen “Etik” Türkiye’deki mühendislik e�itiminde yok 
denecek kadar az bulunmaktad�r. “Etik” konusunda ö�rencilerin ders okumam�� 
ve ders okunduktan sonra, “Etik ne demek ?” sorusuna verdikleri cevaplar�n 
toplamdaki %’leri “Bilmiyor 7-5”, “Dürüstlük 11-0”, “Güzel Ahlak 60-41”, “Toplum 
Kurallar�, örf, adet 17-0”,  “��le ilgili uyulmas� gerekli kurallar 5-54” �eklinde 
ortaya ç�km��t�r (Co�kun, 2007).  
 
 
�stihdam Durumu Ve Odalar �le Mevzuat�n Buna Etkisi 
 
Mezun olan �n�aat Mühendislerinin istihdam edilmesinde kar��la��lan sorunlar 
genelde e�itimin kalitesinden kaynaklanmamaktad�r. Ba�l�ca istihdam sorunu 
devlet yap�s�n�n neden oldu�u mühendis fazlal��� ve meslek odas� �MO’nun 
çal��ma sistemidir. Devlet kurumlar�nda istihdam edilecek mühendislerin, geli�mi� 
ülkelerdekinden farkl� olarak, mühendislikle ilgili bir s�nava de�il de genel 
s�navlara tabi tutulmas�, ayn� zamanda mühendislik e�itiminin önemini ve 
ciddiyetini azaltmaktad�r. 
Uluslar aras� piyasada söz sahibi olmak isteyen ülkelerin üniversiteleri ve 
mühendisler odalar� geli�melere ayak uydurmak zorundad�r (Üzümeri ve 
Alt�nbilek, 1994). Türkiye’deki yat�r�mlar�n %90’�n� yapan firmalar�n kat�ld��� bir 
anket çal��mas�nda belirlenen alt� eksiklikten birincisi “�n�aat sektöründe 
örgütlenme sorunu var (oda, birlik, dernek ve sendikalar da��n�k)” olarak ortaya 
ç�kmas� oda çal��malar�n�n yetersizli�ini aç�klamas� bak�m�ndan önemlidir 
(Adilo�lu, 1994).  
 
�n�aat Mühendislerinin mesleklerini uygulamas�, refahlar�n�n art�r�lmas�, üyelerinin 
çe�itli haklar�n�n korunmas� ve mezuniyet sonras� mesleki bilgilerini art�rmas� 
gereken meslek odalar�, maalesef siyasi taraf olduklar� izlenimini ortadan 
kald�ramam��lard�r. Üyeleri bir yana, halk�n dahi hangi odan�n hangi siyasi çizgide 
bulundu�unu bilebiliyor olmas� dü�ündürücüdür. Anayasada yeni düzenleme 
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yap�lmas� dahi bu olguyu de�i�tirmemi�tir. Sonuçta, odalar�n üyeleri nezdinde 
güvenilirli�i hiçbir zaman ilk s�rada olamam�� ve tüm üyelerin odas� konumuna 
gelememi�tir. Bu durumda da, odalar ile meslek mensuplar� aras�ndaki dayan��ma 
tesis edilememi�tir. 
 
Türkiye’deki mevzuatta in�aat mühendisli�i, 1982 Anayasas�’n�n 135.maddesinde 
“Kamu kurumu niteli�indeki meslek kurulu�lar�” ba�l���nda dolayl� biçimde yer 
almaktad�r. 1938 tarihli mühendislik ve mimarl�k hakk�ndaki kanun ve 1954 tarihli 
Türk Mühendis ve Mimar Odalar� Birli�i Kanunu’nda “Mühendis veya Mimar” 
tabiri kullan�lm��t�r. 
 
1985 tarihli Tip �mar Yönetmeli�i’nde tan�mlanan Fenni Mesul “… ilgili meslek 
mensuplar�”, 2001 tarihli Yap� Denetimi Hakk�nda Kanun’daki tan�mlarda ise 
“Mühendis ve Mimar” ve 2001 tarihli Yap� Denetimi Uygulama Usul ve Esaslar� 
Yönetmeli�i’nde “Mühendis/�n�aat Mühendisi veya Mimar” ibareleri meslekler 
aras�nda bir yersiz kullan�m bulundu�unu göstermektedir. Hatta Mimarl�k ile 
�n�aat Mühendisli�inin e�de�er meslekler olarak kullan�ld��� anla��lmaktad�r. 
 
1938 y�l�ndaki yüksek ö�retim ko�ullar� göz önüne al�nd���nda mesleklerin 
kullan�laca�� ortamlar tan�mlan�rken “Mühendis veya Mimar” kavram�n�n uygun 
oldu�u söylenebilir. Ancak de�i�en ko�ullar ve geli�en ö�retim biçimlerinin neden 
oldu�u mesleki ayr��malar en az 30 y�ld�r bu tabirlerin kullan�lmas�na engel 
olacak niteliktedir. 
 
Son y�llarda Mimarl�k alan�n�n, Mimarl�k, �ehir ve Bölge Planlama, Endüstri 
Ürünleri Tasar�m�, �ç Mimarl�k, Peyzaj Mimarl��� gibi dallara ayr�ld���, �n�aat 
Mühendisli�ine en yak�n bilimsel alt yap�ya sahip olabilecek Mimarl�k e�itiminde 
�n�aat Mühendisli�inde okutulan derslerden sadece Yap�/Bina Bilgisi, Statik-
Mukavemet, Yap� Elemanlar�, Yap� Malzemesi, Yap� Stati�i, Betonarme Yap�lar gibi 
az say�da dersin, daha az saatli ve daha dar kapsaml�/içerikli olarak okutuldu�u 
bilinmektedir. 
 
�n�aat Mühendisli�inden yeni mezun olmu� mühendislerin mesleki yeterlili�i 
sorgulan�rken ayn� yap� imalat�nda da Fenni Mesul’ün “Mühendis veya Mimar” 
olmas�/olabilmesi sorgulanmak zorundad�r. Özellikle Yap� Denetimi mevzuat�n�n 
uygulanmad��� yerlerde bu durum daha belirgin olarak dikkat çekmektedir. 
 
Resmi kurumlar�n �n�aat/Yap� ��leri birimlerinde ve restorasyon ad� alt�nda yap�lan 
in�aat faaliyetlerinde durum �n�aat Mühendisleri aleyhine daha da vahim 
sonuçlara neden olacak niteliktedir. 
�n�aat Mühendisli�i çal��ma alanlar�nda amir ve çal��anlar�n k�smen de olsa �n�aat 
Mühendisi olmamas�, özel ve resmi in�a faaliyetlerinde tam zamanl� �n�aat 
Mühendisi bulunma zorunlulu�u bulunmamas� istihdam ve gelir aç�s�ndan 
olumsuz sonuçlar do�ururken ayn� zamanda �n�aat Mühendisi enflasyonuna 
sebep olmaktad�r. 
 
Mezun olan mühendisin ald��� e�itim ne kadar yeterli olursa olsun, mesleki 
uygulamalardan ö�rendikleri ve geli�melere ayak uyduracak yeni bilgileri 
ö�renmek zorundad�r. Geli�mi� ülkelerde uzun y�llard�r uygulanmakta olan 
mezuniyet sonras� ö�renim ve s�navlar Türkiye’de de uygulanmaya ba�lanm�� 
fakat henüz oturmu� bir sisteme dönü�memi�tir. 
 
Bu konularda, Baradan ve Çal��’�n (2007), Amerika Birle�ik Devletleri’nde 1950’li 
y�llardan beri uygulanan Profesyonel Mühendis anlam�na gelen “Professional 
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Engineer (P.E)” veya �ngiltere’de �n�aat Mühendislerine “Institution of Civil 
Engineers (ICE)” taraf�ndan verilmekte olan ve imtiyazl� mühendislik anlam�na 
gelen “Chartered Engineer (CEng)” türü bir s�nav sistemine geçilmesi “Yetkin 
Mühendislik” uygulamas� için yararl� olacakt�r.  
 
Nas�l ki pratisyen bir t�p doktorunun ilerlemesi uzmanla�madan olmuyorsa, 
mühendisin de bran�la�mas� gerekir (Tara,1993). Bu konuda, “Yetkin �n�aat 
Mühendisli�i” çal��malar�n�n, zamanla olumlu sonuçlar verece�i beklenmektedir 
(Birinci ve Koç, 2007). 
 
 

SONUÇ VE ÖNER�LER 
 
1. Fiziki mekânlar�n durumu �n�aat Mühendisli�i e�itiminin yap�lmas�nda ve 

kalitesinde olumsuz bir etken de�ildir. 
 
2. Ö�retim elemanlar�n�n ara�t�rma, kendini sürekli yenileme, okuttuklar� ders 

içeriklerini sürekli güncelleme imkânlar� k�s�tl�d�r. Bu k�s�tlar, manevi te�vik 
veya zorlay�c� unsurlar bulunmamas�, gelir düzeyi dü�üklü�ü ve ders yükü 
fazlal���d�r. Derslerin ve içeriklerinin güncellenmesi ve ö�retim elemanlar�n�n 
bu konulara yönelecekleri yeni imkânlar sunulmas� ve ders yüklerinin 
azalt�lmas� gerekir. 

 
3. Laboratuar teknik donan�mlar� halen çok eksiktir. Ve stajlar henüz yeterli 

düzeyde de�ildir. Laboratuarlar�n yeterli hale getirilmesi ve staj çal��malar�n�n 
Türkiye genelinde e�güdümlü bir sistemle iyile�tirilmeye çal���lmas� gerekir. 

 
4. �n�aat Mühendisli�i almak üzere gelen ö�rencilerin temel ders eksikliklerinin 

giderilmesi mesleki e�itimi zay�flatmaktad�r. Bu nedenle de 4 y�ll�k ö�retim 
süresi yetersiz hale gelmektedir. Ortaö�retimden gelen ö�rencinin bilgi 
düzeyinin daha yüksek olmas� ve %40 kadar olan meslek derslerinin daha 
yüksek oranlara ç�kar�lmas� e�itim süresini yeterli hale getirir. 

 
5. Geli�mi� ülkelerdeki �n�aat Mühendisli�i e�itiminde bulunan fakat Türkiye’de 

ya eksik verilen ya da bulunmayan ders ve ana bilim dallar� (Yap� ��letmesi, 
Deprem Mühendisli�i, �n�aat Mühendisli�i Tarihi, �n�aat Mühendisli�i Hukuku, 
Bilgi Teknolojileri ve Meslek Ahlak�) bulunmaktad�r. 4 y�ll�k �n�aat 
Mühendisli�i e�itimine bunlar�n eklenmesi veya bu mümkün de�ilse yeni 
bölümler olarak dü�ünülmesi gerekir. 

6. Yeni mezun olan �n�aat Mühendislerinin çok ciddi anlamda istihdam sorunu 
vard�r. Bunda, �n�aat Mühendisi say�s�, arz-talep durumu, devletin istihdam 
politikas�, meslek odas�n�n yap�s� ve çal��ma sistemi, mevzuat�n eski olu�u ve 
mevzuatta “mühendis veya mimar” tabirinin kullan�lmas� etkilidir. �n�aat 
Mühendisi talebinin art�r�lmas� için kamuya ait ve özel nitelikteki tüm in�a 
faaliyetlerinde mevzuatla zorunlu hale getirilmi� tam zamanl� in�aat 
mühendisi çal��ma zorunlulu�u getirilmelidir. Di�er baz� mühendisliklerin el 
att��� in�aat mühendisli�i i�lerinde in�aat mühendislerinin ön plana al�nmas� 
gerekir. 
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GEL��M�� ÜLKELERDEK� �N�AAT MÜHEND�SL��� V�ZYON ÇALI�MALARI VE 
TÜRK�YE’YE YANSIMALARI  

 
Oral Büyüköztürk, O�uz Güne�, Burcu Güne� 

 
 

ÖZET 
 
Yüzy�l�m�z�n getirdi�i ekonomik, sosyal ve teknolojik de�i�imler, uzun süreden beri 
ayn� e�itim programlar� uygulanan in�aat mühendisli�i e�itiminde köklü baz� 
reformlar�n yap�lmas�n� zorunlu k�lmaktad�r. �n�aat mühendisli�i mesle�inin di�er 
baz� mühendislik dallar�na k�yasla göreceli olarak dü�ü� gösteren prestij ve 
a��rl���n�n onar�lmas� ve bu mühendislik dal�n�n geçmi�te oldu�u gibi yeniden lider 
konumuna yükseltilmesi amac�yla geli�mi� ülkelerde on y�l� a�k�n bir süredir yo�un 
olarak vizyon ve strateji belirleme çal��malar� yap�lmaktad�r. A��rl�kl� olarak Kuzey 
Amerika ve Avrupa kaynakl� bu çal��malar, ülkemize de bir sentez olarak 
yans�maktad�r. Bu bildiri ile geli�mi� ülkelerde yap�lan vizyon ve strateji çal��malar� 
ve Türkiye’ye olan yans�malar�n�n bir özeti verilmekte, ülkemizde yap�lmakta olan 
reform çal��malar�na ek olarak geli�mi� ülkelerde uygulamaya geçirilmekte olan 
e�itim model ve stratejilerine vurgu yap�lmaktad�r.  
 
 

21. YÜZYILIN �N�AAT MÜHEND�S� V�ZYONU 
 
Halen uygulanan en eski mühendislik dal� olan �n�aat mühendisli�i, modern 
uygarl���n geli�iminde ve ya�am kalitesinin yükselmesinde anahtar rol oynam��t�r. 
Hemen her ülkede �n�aat mühendisli�i yat�r�mlar� de�eri en yüksek yat�r�mlard�r 
ve in�aat sektörü en büyük sektörler aras�ndad�r. Buna kar��n içinde 
bulundu�umuz yüzy�l�n ekonomik, teknolojik ve sosyolojik �artlar� in�aat 
mühendisli�i üzerinde al���lm���n d���nda de�i�im bask�lar� yaratmaktad�r. Büyüyen 
ve küreselle�en ekonomilerin zorla�t�rd��� piyasa ve rekabet �artlar�, h�zla geli�en 
bilgi ve ileti�im teknolojileri, gittikçe karma��kla�an yap� teknoloji ve sistemleri, 
çevre ve sürdürülebilirlik konular�na verilen önemdeki art�� gibi faktörler �n�aat 
mühendisli�inin hem e�itim hem de uygulama alanlar�nda de�i�ime ayak 
uydurmas�n� zorunlu k�lmaktad�r. Son yar�m yüzy�ld�r neredeyse ayn� e�itim modeli 
ve ders programlar�n� kullanan in�aat mühendisli�i e�itim kurum ve 
organizasyonlar�, günümüzün dinamik ve de�i�ken �artlar�na ayak uydurabilmek 
ve gelece�e yön verebilmek amac�yla on y�l� a�k�n bir süredir yeni e�itim model ve 
stratejileri üzerine yo�un çal��malar yapmaktad�r (Sack vd., 1999; Clough, 2000; 
ASCE, 2004,2006,2007,2008a,b,2009; NSF-TÜB�TAK, 2006; Büyüköztürk, 2006; 
Adeli, 2009).  
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�n�aat mühendisli�inin geçmi�te oldu�u gibi gelecekte de mühendislik alan�nda 
liderlik rolünü üstlenebilmesi için gelece�in �n�aat Mühendislerinin sahip olmas� 
gereken bilgi ve beceriler, ‘�n�aat mühendisli�inin 2025 Y�l� Vizyonu’ konulu bir 
çal��mada a�a��daki gibi belirlenmi�tir (ASCE, 2006): 
Toplumun, sürdürülebilir bir dünya yaratmak ve küresel hayat standard�n� 
yükseltmek için güvendi�i �n�aat Mühendisleri, ehil, i�birli�i içinde ve etik 
kurallara ba�l� olarak;  

- Toplumun ekonomik ve sosyal lokomotifi olan yap�sal çevrenin usta birer 
planlamac�s�, tasar�mc�s�, in�aatç�s�, ve i�letmecisi; 

- Çevre ve do�al kaynaklar�n gözeticisi; 

- Kamu, özel ve akademik sektörlerde fikir ve teknolojilerin öncüsü ve 
bütünle�tiricisi; 

- Do�al afetler, kazalar, ve di�er tehditlerin do�urdu�u risk ve belirsizliklerin 
yöneticisi; 

- Kamunun çevre ve yap� politikalar�na yön veren tart��ma ve kararlar�n liderleri 
olarak hizmet verirler.  

 
 

KUZEY AMER�KA KAYNAKLI E�ITIM REFORM ÇALI�MALARI 
 
Mühendislik e�itimi ve ara�t�rmalar� alanlar�nda lider konumunda bulunan Kuzey 
Amerika ülkelerinde in�aat mühendisli�i de dahil olmak üzere mühendislik 
e�itiminde de�i�im bir gereklilik olarak tan�nm��t�r (NAE, 2004). Yukar�da verilen 
küresel vizyonda belirtilen hizmetleri gere�i gibi verebilecek düzeyde �n�aat 
Mühendislerinin e�itimi için üniversite ve meslek organizasyonlar�n�n gerekli 
e�itim model ve stratejilerini geli�tirebilmeleri amac�yla öncelikle ‘meslek’ 
kavram�n� olu�turan bile�enler mü�terek bir organizasyon, hizmet eti�i, ve bir bilgi 
bütünü olarak tan�mlanm��t�r (ASCE, 2007). �n�aat mühendisli�i mesle�ine 
profesyonel düzeyde giri� için temel olu�turan bilgi bütünü mesleki uygulama için 
gerekli bilgi, beceri ve tutumlar� tan�mlamaktad�r. Üç ayr� kategoride 24 ayr� 
ç�kt�dan olu�an bilgi bütününün e�itim toplulu�unda yayg�n olarak bilinen Bloom 
s�n�fland�rmas�na göre uygun görülen gerçekle�tirme a�amalar� Tablo 1’de 
verilmi�tir (ASCE, 2008b).  
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Tablo 1: �n�aat mühendisli�i mesle�ine giri� için gerekli bilgi bütününü olu�turan 
ç�kt�lar ve öngörülen gerçekle�tirme a�amalar� 

 
 
De�i�ik kurum ve organizasyonlar taraf�ndan yap�lan ba��ms�z çal��malarla var�lan 
ortak bir sonuç, Tablo 1’den de görüldü�ü üzere gelece�in �n�aat Mühendisinin 
mesle�ini profesyonel olarak uygulayabilecek düzeyde bilgi bütünü olu�turmas� 
için 4 y�ll�k lisans e�itiminin yeterli olmayaca��, bunun bir yüksek lisans e�itimi 
ve/veya meslek içi e�itim ve tecrübe ile takviyesinin gerekli oldu�udur. Bilgi 
bütününü gerçekle�tirmek için k�sa ve uzun vadede iki ayr� formül öngörülmü�tür. 
K�sa vadede öngörülen formül a�a��daki gibidir (ASCE, 2008a,b): 

LAkredite  +  (M/30)Onayl�  &  T 

Burada L akredite edilmi� bir �n�aat mühendisli�i program�ndan al�nm�� lisans 
derecesini, M/30 bir yüksek lisans (mast�r) derecesini veya e�teni�i olarak 30 
kredilik onayl� meslek içi örgün e�itimi, T ise örgün e�itimle birle�ti�inde bilgi 
bütününü olu�turacak kademeli ve denetimli mühendislik tecrübesini temsil 
etmektedir. Yukar�daki formüle alternatif olarak uzun vadede gerçekle�ebilecek bir 
ba�ka formül a�a��daki gibidir: 

L  +  MAkredite  &  T 

Bu formülde lisans e�itiminde akreditasyon ko�ulu aranmamakta ancak lisansüstü 
derecesinin akredite olmas� ve programda bilgi bütününün örgün e�itim k�sm�n�n 
edinildi�inin teyit edilmesi �art ko�ulmaktad�r.  
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6
Bilgi Kavrama Uygulama Analiz Sentez De�erlendirme

1 Matematik L L L
2 Do�al bilimler L L L
3 Be�eri bilimler L L L
4 Sosyal bilimler L L L

5 Malzeme bilimi L L L
6 Mekanik L L L L
7 Deneyler L L L L M/30
8 Problem tan�ma ve çözme L L L M/30
9 Tasar�m L L L L L T
10 Sürdürebilirlik L L L T
11 Güncel konular ve tarihi perspektif L L L T
12 Risk ve belirsizlik L L L T
13 Proje yönetimi L L L T
14 �n�. Müh. alanlar�nda geni�lik L L L L
15 Teknik uzmanl�k L M/30 M/30 M/30 M/30 T

16 �leti�im L L L L T
17 Kamu politikas� L L T
18 ��letme ve kamu yönetimi L L T
19 Küreselle�me L L L T
20 Liderlik L L L T
21 Tak�m çal��mas� L L L T
22 Tutumlar L L T
23 Ya�am boyu ö�renme L L L T T
24 Profesyonel ve etik sorumluluklar L L L L T T

Anahtar: L Lisans e�itimi s�ras�nda gerçekle�tirilen k�s�m
M/30 Yüksek lisans veya e�teni�i (yakla��k 30 kredi) ile gerçekle�tirilen k�s�m

T Mesleki yeterlilik öncesi tecrübe ile gerçekle�tirilen k�s�m

Profesyonel

Teknik

Ç�kt� say�s� 
ve ba�l���

Bloom s�n�fland�rmas�na göre ba�ar� seviyesi

Temel
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AVRUPA KAYNAKLI E��T�M REFORM ÇALI�MALARI 
 
A.B.D.’ye k�yasla e�itim ve ara�t�rma alanlar�nda giderek rekabet gücünü 
kaybeden Avrupa ülkeleri, ülkemizi de yak�ndan ilgilendiren bir süreci 1999 
y�l�nda �talya’n�n Bologna kentinde 29 Avrupa ülkesinin e�itim bakanlar�n�n 
kat�l�m�yla yap�lan bir deklerasyonla ba�latm��lard�r. Bologna süreci olarak an�lan 
ve takip eden bildirgelerle �ekillenen bu giri�imin amac�, Lizbon süreciyle 
belirlenen 2010 y�l�na kadar dinamik ve etkin bir bilgi toplumu ve ekonomisi 
olu�turma hedefinin uzant�s� olarak Avrupa’n�n ihtiyaçlar�na cevap verebilecek 
�ekilde yüksekö�retim sisteminin bir bütün olarak ele al�n�p güçlendirilmesi, 
kalitesinin yükseltilmesi, Avrupa Yüksekö�retim Alan� (AYA) ve Avrupa Ara�t�rma 
Alan� (AAA) olu�turularak cazibesinin art�r�lmas� ve ortak kabul görmü� belirli 
standartlarda kalite güvence sistemlerinin olu�turulmas�d�r.  
 
 

TÜRK�YE’DE YÜRÜTÜLEN UYUM ÇALI�MALARI 
 
Bologna sürecinin amaç ve kapsam�na uyumlu olarak ülkemizde de 
Yüksekö�retim Kurulu taraf�ndan 2005 Eylül ay�nda ‘Yüksekö�retim Kurumlar�nda 
Akademik De�erlendirme ve Kalite Geli�tirme Yönetmeli�i’ yay�nlanm�� ve bu 
yönetmelik kapsam�nda çal��malar� koordine etmek üzere ‘Yüksekö�retim 
Kurumlar� Akademik De�erlendirme ve Kalite Geli�tirme Komisyonu (YÖDEK) 
kurulmu�tur. Bu komisyon, Yüksekö�retimde Avrupa Kalite Güvence Birli�i (ENQA) 
taraf�ndan 2005 y�l�nda yay�nlanan “Avrupa Yüksekö�retim Alan�nda Kalite 
Güvence �lke ve Standartlar�” (ENQA, 2005) raporu kapsam� ile uyumlu olarak 
“Yüksekö�retim Kurumlar�nda Akademik De�erlendirme ve Kalite Geli�tirme 
Rehberi” yay�nlam��t�r (YÖDEK, 2007). Bu rapor ile yüksekö�retim kurumlar�nda 
akademik de�erlendirme ve kalite geli�tirme çal��malar�n�n etkin bir �ekilde 
yürütülebilmesi için temel ilke ve prensipler ile ilgili süreçler aç�klanm��t�r.  
 
 

YÜKSEKÖ�RET�MDE ORTAK STANDART VE KAL�TE GÜVENCES� OLARAK 
AKRED�TASYON 

 
Yukar�da özetlenen küresel yüksekö�retim reform çal��malar�n�n ba�ar�s� 
aç�s�ndan, dayanak olu�turan genel vizyonun ve bu vizyon kapsam�nda amaçlanan 
e�itim ç�kt�lar�n�n iyi anla��lmas� kadar, reform çal��malar�n�n geni� bir tabana 
yay�lmas� ve ortak kabul görmü� bir kalite seviyesinin eri�ilebilir, izlenebilir ve 
sürdürülebilir olmas� büyük önem ta��maktad�r. Co�rafi kayna��ndan ba��ms�z 
olarak bütün yüksekö�retim strateji ve modellerinin, yüksekö�retim kurumlar� 
aras�nda ortak kabul görmü� bir e�itim kalitesi seviyesi olu�turma konusundaki 
güvencesi akreditasyon mekanizmas�d�r. Ba��ms�z bir akreditasyon kurumunun bir 
mühendislik program�n� mesle�in gerektirdi�i e�itim kalitesi düzeyi aç�s�ndan 
e�düzey hakemler taraf�ndan de�erlendirmesini içeren bu mekanizma, belirli 
aral�klarla tekrarlanmak suretiyle mühendislik programlar�n�n hem kalitesini hem 
de güncelli�ini güvence alt�na almay� amaçlamaktad�r.  
 
Mühendislik programlar�n�n akreditasyon de�erlendirmeleri Kuzey Amerika’da ilk 
olarak 1932 y�l�nda Mühendislerin Profesyonel Geli�im Konseyi (Engineers’ 
Council for Professional Development, ECPD) ad�yla yedi mühendislik 
organizasyonu taraf�ndan kurulan, 1980’de isim de�i�tirerek Mühendislik ve 
Teknoloji Akreditasyon Kurulu (Accreditation Board for Engineering and 
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Technology, ABET) ad�n� alan, 2005 y�l�nda ise yine bir isim de�i�ikli�iyle k�saca 
ABET, Inc. ad�n� alan özel kurum taraf�ndan gönüllülük esas�na göre 
yürütülmektedir. 28 profesyonel ve teknik organizasyondan olu�an bir 
federasyonun sahibi ve i�letmecisi oldu�u bu kurum A.B.D. Yüksekö�retim 
Akreditasyon Konseyi (Council for Higher Education Accreditation, CHEA) 
taraf�ndan tan�nmaktad�r. ABET taraf�ndan belirlenen akreditasyon ölçütleri ana 
ba�l�klar�yla �ekil 1(a)’da verilmi�tir. Bu ölçütlerin temel amac� aç�k olarak 
belirlenmi� program amaç ve ç�kt�lar�n�n gerçekle�tirilmesine yönelik olarak 
gerekli altyap�, kadro, e�itim plan� ve kaynaklar�n varl���n� güvence alt�na 
almakt�r. Mühendislik programlar�n�n yeterlili�ini korumak ve kalite güvencesi 
sa�lamak amac�yla, �ekil 1(b)’de görüldü�ü gibi ‘kapal� döngü’ (close-the-loop) 
esas�na dayal� objektif ölçme ve de�erlendirme süreçleri yard�m�yla bir sürekli 
iyile�tirme uygulamas� olu�turulmas� bu ölçütlerin temel esaslar�ndan bir di�eridir.  
 
Avrupa’da mühendislik programlar�n�n akreditasyonu için çal��malar 2000 y�l�nda 
kurulan Avrupa Mühendislik Meslek ve E�itim Gözlemevi’nin (European Standing 
Observatory for the Engineering Profession and Education, ESOEPE) kurulmas�yla 
ba�lam��t�r. Avrupa mühendislik e�itiminde kalite güvencesi ve akreditasyon 
alanlar�nda daha etkin hizmet verebilmek amac�yla bu kurum 2006 y�l�nda kar 
amac� gütmeyen uluslararas� resmi bir birlik haline gelerek ad�n� Avrupa 
Mühendislik E�itimi Akreditasyon A�� (European Network for Accreditation of 
Engineering Education, ENAEE) olarak de�i�tirmi�tir. Bu de�i�imin öncesinde 
ESOEPE taraf�ndan Avrupa Komisyonu’na teklif edilen Avrupal� Akredite Mühendis 
(EURopean Accredited Engineer, EUR-ACE®) projesi 2004 A�ustos ay�nda kabul 
görmü�, bu proje kapsam�nda 2004 Eylül ay� ile 2006 Mart aylar� aras�nda Avrupa 
mühendislik e�itimi programlar� için birinci ve ikinci a�ama (lisans ve lisansüstü) 
akreditasyon sistemi olu�turulmas� için bir teklif olu�turulmu�tur. Bu proje ile 
geli�tirilen vizyon çerçevesinde, ülkelerin ulusal akreditasyon organlar�n�n devam� 
öngörülmü�, bu organlara ortak bir EUR-ACE® kalite etiketinin eklenmesi 
dü�ünülmü�tür. �kinci a�ama olarak 2006 Eylül ay� ile 2008 Temmuz aylar� 
aras�nda EUR-ACE® Uygulama Projesi hayata geçirilmi� ve 2008 A�ustos ay�nda 
EUR-ACE Mühendislik Programlar�n�n Akreditasyonu için Çerçeve Standartlar 
(EUR-ACE, 2008) raporu yay�nlanm��t�r.  
 
Avrupa için olu�turulan EUR-ACE® akreditasyon sistemi çerçevesinde öngörülen 
ulusal akreditasyon organ� tan�m�na uygun olarak Türkiye’de 2007 y�l� �ubat 
ay�nda Mühendislik E�itim Programlar� De�erlendirme ve Akreditasyon Derne�i 
(MÜDEK) kurularak çal��malara ba�lam��t�r. �lk olarak 2007 y�l� sonunda 
yay�nlad��� “Mühendislik Lisans Programlar� De�erlendirme Ölçütleri” raporunu 
2008 y�l� sonunda güncelleyen MÜDEK, 2009 y�l� Ocak ay�nda ENAEE’den ald��� 
EUR-ACE® kalite etiketi verme yetkisiyle birinci a�ama (first cycle–FC) mühendislik 
programlar�n�n 5 y�l süreli akreditasyonu hizmetini vermektedir. Halihaz�rda on 
Türk üniversitesinden k�rk� a�k�n mühendislik program� MÜDEK taraf�ndan akredite 
edilmi� durumdad�r. 
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�ekil 1:  ABET/MÜDEK ölçütleri ve sürekli iyile�tirme/kalite güvencesi için ölçme ve 
de�erlendirme süreçleri 

 
 
Yukar�da k�saca bahsedilen A.B.D., Avrupa, ve Türkiye kaynakl� akreditasyon 
kurulu�lar�, s�ras�yla ABET, Inc., EUR-ACE® ve MÜDEK, taraf�ndan yay�nlanan 
akreditasyon kriterleri (ABET, 2007; EUR-ACE, 2008; MÜDEK, 2008) kar��la�t�rmal� 
olarak incelendi�inde, daha derin bir geçmi�e sahip olan ve mühendislik 
programlar� aç�s�ndan daha homojen toplulu�a hizmet veren ABET, Inc., 
taraf�ndan olu�turulan kriterlerin göreceli olarak daha kapsaml� ve daha detayl� 
olarak yap�land�r�lm�� oldu�u görülmektedir. Çok ülkeli ve homojen olmayan bir 
toplulu�a hitap eden EUR-ACE® taraf�ndan belirlenen kriterler a��rl�kl� olarak 
program ç�kt�lar�na ve de�erlendirme ve akreditasyon kriterlerine yo�unla�makta, 
belirlenen program ç�kt�lar�n� gerçekle�tirmek için uygulanan yöntemler 
konusunda mühendislik programlar� serbest b�rak�lmaktad�r. Ülkemizde 
akreditasyon hizmeti veren ve EUR-ACE etiketi verme yetkisi bulunan MÜDEK’in, 
ülkemizdeki mühendislik programlar�n�n Avrupa sistemine daha yak�n olmas�na 
ra�men yukar�da belirtilen sebeplerden dolay� akreditasyon de�erlendirme 
ölçütleri olarak ABET, Inc., kriterlerinin tümünü kulland��� görülmektedir1 (Bkz. 
�ekil 1a). Ülkemizdeki bu durum, yüksekö�retim standard� ve kalite güvencesi 
aç�s�ndan yararl� bir sentez olu�turmaktad�r.  
 
 

AKRED�TASYON AMACINA YÖNEL�K ETK�N E��T�M MODEL� 
 
Mühendislik programlar�n�n amaç ve ç�kt�lar�n� destekleyen etkin bir e�itim plan� 
(müfredat) �ekil 1(a)’da verilen akreditasyon ölçütlerinin önemli bir maddesidir. Bu 
ölçüt kapsam�nda e�itim plan�n�n uygulamas�nda etkin e�itim yöntemlerinin 
kullan�lmas� bir gereklilik olarak belirtilmekle birlikte, bahsi geçen e�itim 
yöntemleri konusunda detaya girilmemektedir. Mühendislik programlar�nda e�itim 
veren akademik personelin doktora çal��malar� paralelinde veya sonras�nda e�itim 
bilimi (pedagoji) konusunda neredeyse hiç e�itim almad��� dikkate al�nd���nda, 

                                                 
1 MÜDEK ölçütlerinde ABET’e ek olarak ‘Organizasyon ve karar alma süreçleri’ ba�l��� 
bulunmaktad�r. 

Misyon

Performans kriterleri

Kalite 
güvencesi 

için 
geribildirim

Ölçme: 
Veri toplama 

ve analiz

De�erlendirme:
Verilerin yorumlanmas�

E�itim
Uygulama/Stratejileri

Payda�lar:
Ö�r. Üyeleri,
Ö�renciler,

Mezunlar  vb.

Ö�renim ç�kt�lar�

E�itim 
amaçlar�

Ölçme/
De�erlendirme

(b) Ölçme ve de�erlendirme süreçleri (© Gloria Rogers 

ABET/MÜDEK Ölçütleri Ana Ba�l�klar� 
1. Ö�renciler 

2. Program E�itim Amaçlar� 

3. Program Ç�kt�lar� 

4. Sürekli �yile�tirme 

5. E�itim Plan� 

6. Ö�retim Kadrosu 

7. Altyap� 

8. Kurum Deste�i ve Parasal Kaynaklar 

9. Programa Özgü Ölçütler 

(a) Akreditasyon ölçütleri 
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etkin e�itim stratejisi modellerinin mühendislik e�itimindeki önemi aç�kt�r. �n�aat 
mühendisli�i alan�nda 1999 y�l�ndan bu yana Amerikan Westpoint Askeri 
Akademisi taraf�ndan geli�tirilmekte olan ‘�n�aat Mühendisli�i E�itiminde 
Mükemmeliyet’ (Excellence in Civin Engineering Education, ExCEEd) e�itim modeli, 
etkin bir model olarak ASCE sponsorlu�unda A.B.D.’de her y�l düzenlenen 
çal��taylar arac�l���yla yeni ö�retim üyelerine tan�t�lmakta ve uygulanmas� te�vik 
edilmektedir (Estes vd, 2005). �n�aat Mühendisli�i E�itiminde bilimsel temellere 
dayal� düzenli ve tutarl� bir çerçeve sunan ve e�itimcinin rol model olarak önemli 
bir rol ald��� bu e�itim modeli a�a��daki presipler üzerine kuruludur: 

- Planl� organizasyon 

- Ö�renme stillerine dayal� 

- Ö�retilen konuya uygun 

- De�i�ik ö�renme stillerine hitap edecek �ekilde çe�itlendirilmi� 

- Kat�l�mc� sunu� 

- Anla��l�r yaz�l� ve sözlü ileti�im 

- Ö�rencilerle yak�n temas 

- Fiziksel modeller ve görsel aç�klamalar 

- �lgi ve istekli yakla��m 

- Ö�rencilerle dostça ili�ki 

- Ö�renmenin s�kl�kla ölçülmesi 

- S�n�f için ölçme teknikleri 

- S�n�f d��� ödev ve projeler 
- Teknolojinin uygun kullan�m� 
 
ExCEEd modeli ile ilgili ayr�nt�l� bilgi ve çal��tay sunu�lar�na ASCE a� sitesinden 
ula�mak mümkündür (http://www.asce.org/exceed/). 
 
 

AKRED�TASYON ÖLÇÜTLER�N�N ÖTES�NDE B�R YAKLA�IM:  
E��T�M PROGRAMI BOYUNCA TASARIM 

 
ABET/MÜDEK akreditasyon ölçütleri gere�ince ö�renciler e�itim plan� kapsam�nda 
gerçekçi bir ana tasar�m deneyimi yoluyla önceki derslerde edindikleri bilgi ve 
becerileri uygulama f�rsat� bularak mühendislik uygulamalar�na haz�r hale 
getirilmelidir. Bu deneyimin edinildi�i ders genel olarak bitirme projesi (Capstone 
design) dersidir. Bu ders öncesinde ald�klar� ve neredeyse birbirinden ba��ms�z 
olarak alg�lad�klar� tasar�m derslerinde çok iyi tan�mlanm�� ve tek cevapl� tasar�m 
problemlerini çözmeye al��k�n ö�renciler, genelde ilk defa olarak bitirme projesi 
dersinde karma��k ve ucu aç�k tasar�m problemleriyle kar�� kar��ya kalmaktad�r. 
Önceki derslerde edindikleri bilgilerin kollektif bir sentezini yaparak karma��k 
mühendislik problemlerine çözüm aramak, raporlar ve sunu�lar yoluyla ileti�im 
kurmak, ve ekonomi, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik gibi k�s�tlamalar� dikkate 
almak gibi konularla ilk defa olarak bu derste kar��la�maktad�r. Son on y�lda bu 
geleneksel yakla��mdan daha üstün bir model oldu�u inanc�yla ‘E�itim program� 
boyunca tasar�m’ kavram� ortaya at�lm��t�r (Shaeiwitz, 2001). Bütünsel müfredat 
olarak da an�lan bu yakla��m kapsam�nda, ucu aç�k, gerçekçi ve çok yönlü tasar�m 
problemleri ö�rencilere e�itim program� boyunca verilmekte, mezunlardan 
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beklenen bilgi ve beceriler daha ilk derslerde kazand�r�lmaya ba�lanarak e�itim 
program� boyunca geli�tirilmektedir. Bitirme projesi dersleri bu bilgi ve becerilerin 
ilk defa verildi�i de�il peki�tirildi�i ve tasar�m problemlerinin daha derinlemesine 
incelendi�i ders olma özelli�i ta��maktad�r. Bu deneyimler sonucunda ö�renciler 
ya�am boyu ö�renmenin gereklili�i yan�nda özde�erlendirme, tak�m çal��mas�, 
tasar�m kararlar�nda ekonominin rolü, temel prensipleri anlaman�n önemi, çe�itli 
mühendislik bilgilerine ula�ma yollar� gibi konularda ki�isel stratejiler geli�tirme 
olana�� bulmaktad�r. Her dönem �art ko�ulan rapor ve sunu�lar yolu ile 
ö�rencilerin ileti�im becerileri geli�mekte, belirli aral�klarla verilen geribildirimlerle 
geli�meleri izlenmektedir. Sonuç olarak, gerçekçi tasar�m problemlerinin e�itim 
plan�na dikey entegrasyonu yoluyla ö�rencilerin tasar�m, ileti�im, tak�m çal��mas�, 
ve özde�erlendirme becerileri geleneksel yakla��mlara oranla daha ileri seviyede 
geli�tirilmektedir.   
 
 

E��T�M VE TOPLUM H�ZMET�N� B�RLE�T�REN B�R YAKLA�IM:  
H�ZMET-Ö�REN�M 

 
Hizmet-Ö�renim (service-learning), ö�rencilerin e�itim ve geli�imini toplumun 
ihtiyaçlar�na cevap veren etkinlikler yoluyla sa�lamaya yönelik deneysel e�itim  
yakla��m� olarak tan�mlanabilir (Jacoby, 1996). Hizmet-ö�renim kavram�n� toplum 
hizmeti veya gönüllü hizmet kavramlar�ndan ay�ran iki temel özelli�i kar��l�kl�l�k ve 
dü�ünce/yans�tma bile�enleridir. Bir önceki k�s�mda aç�klanan e�itim plan� 
boyunca tasar�m yakla��m�na toplum hizmeti ve (gerçekçi de�il) gerçek projeler 
boyutlar�n� ekleyen bu yakla��m, ö�rencileri e�itimlerinin ba��ndan itibaren ucu 
aç�k ve çok yönlü gerçek mühendislik problemlerine kafa yormak suretiyle 
profesyonel mühendislik hayat�na haz�rlamay� ve toplum hizmeti bile�eniyle 
ö�rencilere mesleki tatmin, özgüven gibi duygu ve de�erleri daha ö�rencilik 
y�llar�nda kazand�rmay� amaçlamaktad�r. A.B.D.’de Ulusal Bilim Kulu�u (National 
Science Foundation, NSF) taraf�ndan aktif olarak desteklenen hizmet-ö�renim 
kavram� M.I.T., Massachusetts Üniversitesi ve daha pek çok sayg�n üniversitede 
halihaz�rda uygulanmaktad�r (Zhang et al, 2007). Hizmet-ö�renim konusunda 
NSF deste�iyle aktif bir rol alan ve Mühendislik Fakültesi bünyesinde bir hizmet-
ö�renim koordinatörlü�ü kuran University of Massachusetts Lowell, hizmet-
ö�renim kavram�n�n mühendislik müfredat�na entegrasyonu yoluyla bütün 
mühendislik ö�rencilerinin her e�itim döneminde en az bir hizmet-ö�renim 
bile�enli ders almas� amac�yla çal��malar yapmaktad�r (http://slice.uml.edu).  
 
 

DE�ERLEND�RME VE SONUÇ 
 
�n�aat Mühendisli�i’nin teknolojik, sosyolojik ve ekonomik de�i�imlere cevap 
verebilmesi ve mühendislik dallar� aras�nda yeniden liderlik konumuna ula�mas� 
için e�itim ve vizyonunda köklü de�i�imlerin gereklili�i konusunda geni� çapl� bir 
görü� birli�i bulunmaktad�r. Bu konuda geli�mi� ülkelerde on y�l� a�k�n süredir 
yap�lan çal��ma ve uygulamalar ülkemize olumlu �ekilde yans�maktad�r. Gelece�in 
in�aat mühendisi vizyonunun gerçekle�tirilebilmesi için e�itim reformlar� kadar 
ortak standart ve kalite güvencesi, akreditasyon mekanizmas�, e�itimcilerin 
e�itimi, bilimsel temellere dayal� etkin e�itim modelleri, ve ö�renimi zenginle�tiren 
etkin stratejilerin sistematik olarak derinlemesine incelenmesi ve ülkemiz 
�artlar�na adapte edilmesi konular�nda ara�t�rma ve uygulamalara ihtiyaç 
bulunmaktad�r.  
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21. YÜZYILDA �N�AAT MÜHEND�S� YET��T�RMEK 
NE Ö�RET�LMEL�   -  NASIL Ö�RET�LMEL�? 

 
Ünsal Soygür1 

 
 
Özgün bir ara�t�rman�n ürünü olmayan bu bildiri, tam aksine çok say�da al�nt�n�n 
ayn� yaz�mla kullan�l�p, ki�isel yarg� ve yorumlarla yap��t�r�lmas� yöntemiyle 
olu�turulmu� bir mozaiktir. Bu al�nt�lar mozai�inin ba�l��� da al�nt�. 
 
“21. Yüzy�lda �n�aat Mühendisi Yeti�tirmek, Ne Ö�retilmeli-Nas�l Ö�retilmeli” 
ba�l���, 14-15 Eylül tarihlerinde Almanya’da gerçekle�tirilen, çok istememe 
ra�men maalesef kat�lamad���m, “1. Darmstadt Mühendislik Kongresi Yap� ve 
Çevre” çal��tay�n�n, farkl� konular�n ele al�nd���, 20 bölümünden birini olu�turan 
Prof.Dr. Jörk Lange’nin yönetti�i, 10 sunumlu bir oturumunun ba�l���. 
 
Al�nt�m elbet ki sadece ba�l�k de�il. Bu ba�l�k alt�nda sunulan 10 bildirinin önemli 
ortak yanlar�n� da, ülkemiz �artlar� ile uyumlar�n� dikkate alarak, bu mozai�e 
katmaya çal��t�m. 
 
�kinci al�nt�m, 1939’lardan. Hitler Almanya’s�ndan kaç�p uzun y�llar ülkemizde 
çal��an, daha sonra Frankfurt Göethe Üniversitesinde rektörlük de yapan Prof.Dr. 
Neumak’tan. Prof.Dr. Neumak o y�llara ait üniversitemizi  

“Türkiye’de üniversite ile lise aras�ndaki fark bilinmiyor! Lisedeki ezbercilik 
üniversitede de devam ediyor! Üniversite talebelerinde hususi çal��malar veya 
kitaplara müracaat etmek fikri hemen hemen hiç yok!....” ifadesiyle yorumluyor ve 
bu bulguyu yaratan kayna�� ve kaynak �slah�n� “Türkiye’nin as�l sorunu, liselerde 
üniversitenin gerektirdi�i düzeyde ö�renci yeti�tirilemiyor olmas�d�r! Siz ortaö�retim 
müfredat program�n� buna göre düzenleyin!” cümlesiyle dile getiriyor. 
  
Bu konuda, 1939 Maarif �uras�ndan beri, çok büyük bir geli�im sa�land���n� 
söyleyebilmek ise çok zor.  
 
�stisnalar hariç, niceliksel art�� h�zla ve hatta patlamal� olarak sürmü�, ne var ki, 
niteliksel beklenti bu h�za ayak uyduramam�� ve hatta ters orant�l� bir olu�um 
sergilemi�tir. 
  
Prof. Dr. Neumak’�n bu saptamas�na bir ba�ka al�nt� ile okuma al��kanl�klar�m�z� 
özetleyen say�sal verilerle devam etmek istiyorum.  

“Türkiye kitap okuma konusunda ço�u Afrika ülkelerinin gerisinde kalm�� durumda. 
Bir Japon y�lda ortalama 25, bir �sviçreli y�lda ortalama 10, bir Frans�z y�lda 
ortalama 7, bir Türk ise 10 y�lda ancak 1 kitap okuyor. Okuyan bir toplum de�iliz. 
Türk insan� günün 4-5 saatini televizyon kar��s�nda geçiriyor. Dünya kitap 
haritas�nda Türkiye koyu karanl�kta görünüyor. Toplum “Okumayan bir toplumuz” 
sözünü benimsemi�, kendine yak��t�rm�� durumda.” 

Ünsal Soygür 
Gazi Üniversitesi Müh. ve Mim. Fak.  �n�. Müh. Böl. Ankara, Türkiye 
E-posta: unsalsoygur@ttmail.com 
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Bu yüz k�zart�c� tabloyu yaratan asli sebeplerden biri de, tabii ki, tarihi miras ve 
toplumsal yap�m�z. Kime ait oldu�unu bilmedi�im bir söylemle biz hala “�ifahi bir 
toplum”uz. 
 
Ne yaz�k ki, bu yap�sal nedenler ve okul öncesi dönemden üniversite sonras�na 
kadar, kitap okumama sorunumuz bir stratejik konu olarak da ele al�nm�yor.  
 
Hammaddesi okumayan bireylerden olu�an bir sistemde,  “21. Yüzy�lda �n�aat 
Mühendisi Yeti�tirmek / Ne Ö�retelim-Nas�l Ö�retelim?” sorusuna cevap aramak 
ise, çok zor de�il, hemen hemen imkâns�z. 
 
Bir tak�m yenileme denemelerine ra�men, liselerimiz, halen Tanzimat döneminde 
Fransa’dan ithal edilmi�, Frans�z ihtilalini yapanlar�n s�n�fsal eksikliklerini 
gidermek, iktidardan indirdikleri s�n�f�n niteliklerine ula�abilmek amac�yla 
kurduklar�, bilgi aktar�ml� liselerin bir kopyas�, bir devam�d�r. 
 
A�a��daki al�nt� da bu kanaati do�ruluyor. 

“Nedir lise?.. 

Bizde bugün uygulanan lise e�itim sistemi çok karma bir sistemdir. Temel tezlerini 
Frans�z liselerinden alm��t�r. Fakat e�itimin "disipliner" anlay���n�n alt�nda Alman 
ekolünden baz� izler bulmak da mümkündür. Bu lise anlay��� esas olarak 
Ayd�nlanmac�d�r ve kendi �artlar� içinde bu do�rudur. Fakat daha ziyade 19. Yüzy�l 
Fransa's�n�n kültürel ve politik modeline dayan�r. Üniversitenin henüz toplumun 
geni� kesimlerine çok uzak oldu�u dönemlerde çok kuvvetli bir genel kültür 
olu�turmay� öngörür. 

Bu lise e�itim tarihi bizde cumhuriyetin temel kadrolar�n� in�a etmi�, seçkinlerini 
olu�turmu�tur. Ama 1950 ve 60'lardan ba�layarak meydana gelen toplumsal 
de�i�imlere yeterince cevap verememi�tir, özellikle 1970'li y�llarda bu sistem gitgide 
daha ideolojik ve endoktriner bir içeri�e mahkûm edilerek çökertilmi�tir. Bugün lise 
ne belli bir e�itim ortalamas� tutturabilmektedir ne de toplumun seçkinlerini 
haz�rlayabilmektedir. Lise sadece liseli olman�n bir arac� halindedir.” 
 
Liselerimiz, üniversiter ö�renime; 

� Temel bilgileri özümsemi�, 
� Ö�renmeyi ö�renmi�, 
� Bir yabanc� dil edinmi�, 
� Okuma al��kanl�kl�, 
� Bilgisayara hâkim, 
� Ne istedi�ini bilen 

ö�renciler gönderemedi�i, bunun için de, ö�retmen merkezli bir e�itim modeline 
geçip, pasif ö�renen ö�renci yerine, aktif ö�renen ö�renci yeti�tiremedi�i sürece, 
üniversitelerimizi, istisnalar d���nda, birer yüksek lise niteli�inden kurtarmam�z ve 
21.yüzy�l hedeflerine yönelebilmemiz galiba bir hayalden ibaret. 
 

Üniversitenin genel kabul gören dal ay�r�ms�z hedefi, çok k�sa bir ifade ile, 

� Bilgi üretmek 
� Ça�da� kültüre sahip, 
� Ö�renmeyi ö�renmi� 
� Okuyan 
� Ele�tiren  
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� Yazan 
ayd�n bireyler yeti�tirmek olarak özetlenebilir. Bu özet hedef tan�m�na, vurgu 
amaçl� olarak, Prof. Dr. U�ur Ersoy’un bir cümlesini de eklemek istiyorum. 
“Bilginin üretilmedi�i yerde üniversiter e�itimden söz edilemez.” 
 
Yo�un ders yüklü insanlar ise bilgi üretemezler.  
 
Prof. Dr. �lhan Tekeli, üniversite tarihini üç bölümde ele almakta ve bu bölümleri, 

� Kilise Merkezli Üniversiteler 
� Ulus Devlet Üniversiteleri (von Humbolt üniversitesi) 
� Bilgi toplumu üniversiteleri (multiversite) 

ba�l�klar� alt�nda ayr�nt�l� olarak irdelemektedir. (E�itim üzerine dü�ünmek – TÜBA) 
 
Az say�daki istisnalar hariç, ülkemiz üniversitelerinin henüz ulus devlet 
üniversitesinin kötü bir örne�ini olu�turdu�unu söylemek yanl�� olmayacakt�r. 
 
“Üniversite enformasyona de�il analitik bilimsel bilgiye yöneliktir. Temel e�itim 
içermez. Bu haliyle de meslek ö�retiminin ötesinde bir anlam ta��r. 

Oysa Türkiye'de girmeye çal��an kitlenin çok büyük bir bölümü üniversiteyi temel 
meslek e�itimi arac� olarak görüyor. Bu üniversiteye yap�labilecek en büyük 
haks�zl�kt�r. Üniversite meslekten fazlas�n� ö�retir. 

 Türkiye'deki meselenin dü�üm noktas� budur. Bu gerçe�i bilmek, itiraf etmek za-
man� gelmi�tir. Üniversite, ister k�z�p köpürelim, ister bu kavrama alerji duyal�m, po-
pülizmi bir yana b�rak�rsak çok daha seçmeci ve seçkin yaratmay� öngören bir 
aland�r.” 
 
Bu saptama sadece ülkemiz için de�il, baz� farklarla yabanc� üniversiteler için de 
geçerlidir. 
 
Üniversitenin kültür çevresiyle bir bütün olu�turdu�una ve her kültür çevresinde 
üniversiter hedefe ula�man�n mümkün olmad���na da özellikle i�aret etmek 
gerekir. 
 
Bu çok önemli oldu�una inand���m kriterin, say�lar� h�zla artan, lokasyonlar� 
fazlaca dert edinilmeyen, yeni üniversitelerimizin, yüksek lise olarak kalmas�n� 
kal�pla�t�raca��ndan endi�e ediyorum. 
 
Çok say�da bat�l� ülkenin tamamen aksine, ülkemizde, bakanl�klara ba�l� az say�da 
yüksek okul hariç, tüm yüksek ö�retim, üniversite çat�s� alt�nda toplanm��, bu 
kapsamda tekdüze (uniform) mühendis yeti�tirme görevi de, üniversitelerin 
fakülteleri ve bölümleri taraf�ndan üstlenilmi�tir. 
 
Halen 94 Devlet üniversitesinin 40 bölümünde, 40 NÖ+19 �Ö olmak üzere 59 
birimde, 45 Vak�f üniversitesinin (5) bölümünde, yani, toplam olarak 139 
üniversitenin 45 NÖ+19 �Ö=64 biriminde in�aat mühendisli�i ö�renimi 
verilmektedir. 
 
Bu “verilmektedir” sözcü�ü yerine “verilmeye çal���lmaktad�r” veya “verildi�i 
zannedilmektedir” sözcük çiftlerini kullanman�n daha gerçekçi olaca��n� 
dü�ünüyorum. 
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Kabul edilmelidir ki, 

� Güncel i� ortam�n�n taleplerine kulaklar� kapal�, 
� Meslek özelliklerinin farkl�l�klar�n� dikkate almayan, 
� Gelece�e projeksiyon verisinden yoksun, 

bir uniform müfredat program� ile olmas� gerekene ula��lamayacakt�r. 
 
2547 say�l� Yüksek Ö�retim Kanunu’nun, Amaç ba�l�kl� 4.maddesinde, yüksek 
ö�retimin amac� 1-7 (a-b-c) olmak üzere toplam 10 alt madde ile tan�mlanm��, 
bunlardan sadece birinde, 

“7- �lgi ve yetenekleri yönünde yurt kalk�nmas�na ve ihtiyaçlar�na cevap verecek, 
ayn� zamanda kendi geçim ve mutlulu�unu sa�layacak bir mesle�in bilgi, beceri, 
davran�� ve genel kültürüne sahip, vatanda�lar olarak yeti�tirmek,” 

�fadesine yer verilmi�tir. (1-6 ideolojik yakla��ml�, 7/b-c ise akademik içeriklidir.) 
 
2547’nin öngördü�ü bu amaca, e�itim ve ö�retimle ula��lacakt�r, ama nas�l bir 
e�itim ve ö�retimle… 
 
Biraz daha detaya inilerek, tüm üniversiter dallarda lisans ö�reniminin hedefi 
a�a��daki ifade ile verilebilir. 
 
� “ Temel bilgi ve becerilerle donat�lm��, 
� Konusunda derinlik kadar, çe�itli konularda geni�lik kazanm��, 
� Türkçede ve bir yabanc� dilde (tercihen �ngilizce) yaz�l� ve sözlü  anlat�m 

yetisine ula�m��, 
� Bilgisayar ve ileri teknolojilere hâkim 
� ANAL�Z, SENTEZ ve TASARIM becerilerine sahip, 
� Okumay�, ö�renmeyi ve sürekli yenilenmeyi ö�renmi�, 
� Evrensel kültüre sahip, 
� Dü�ünme ve ele�tiri mekanizmalar�n� çal��t�rabilen,” 

ayd�n bireyler yeti�tirmek. 
 
Bu hedefe, bilgisayar hard diskine bilgi yükler gibi, beyinlere salt bilgi aktar�m� ile 
ula��lamayaca�� aç�kt�r. Ö�retimle e�itim aras�ndaki asli fark da burada ortaya 
ç�kar.  
 
Tan�ma dayal� bu basit yakla��m bile, farkl� mesleklere eleman yeti�tirebilmenin, 

� Farkl� yöntemler 
� Farkl� yöntemleri mümkün k�lacak farkl� örgütlenmeler ve nihayet nicel ve 

nitel farkl� imkânlar gerektirdi�ini ortaya koyar. ��te bunun içindir ki;  
Türkiye’de de, k�ta Avrupas�’n�n birçok ülkesinde oldu�u gibi üniversiteler, 

� Teknik Üniversiteler 
� Sa�l�k Üniversiteleri 
� Genel Üniversiteler  

olarak ayr�lmal� ve böylece meslek eleman� yeti�tirme hedefinin farkl� meslekler 
için olmazsa olmaz k�ld��� fleksibiliteye imkân verilmelidir. 
 
Akademisyenler aras�nda kullan�lan, “Türkiye’de üniversite yasalar� hep t�p 
merkezli ve fenol kokuludur.” cümlesine aynen kat�ld���m� da ifade etmek 
istiyorum.  
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�TÜ ve ODTÜ ayr�cal���na i�aret edip, bünyesinde t�p fakültesi bulunan 
üniversitelerde, di�er fakültelerin, bu çok özellikli ç�nar�n gölgesinde kald�klar�n� 
da vurgulamak gerekir. (KTÜ ve Hacettepe gibi)  
 
Bir ba�ka, tüm mühendislik dallar� için ay�r�ms�z ve geçerli ve çok önemli hususa 
geçmeden önce tekrar�nda yarar gördü�üm baz� bilinen tan�mlar� ve kavram 
içeriklerini aktarmak istiyorum.  
 
Mühendis � Hendese yapan 
   Hendeseci 
 
Arapça’dan ve Nil deltas�ndan gelen bu kavram�n mühendisli�i tan�mlamas� 
ebetteki mümkün de�il.  
 
Engine  � Makine 
Engineer  �  Mühendis (Makineci) 
 
Ne var ki, Latince köken bunu söylemiyor 

“ingener / � –�re –�vi –�tum  

gçf. vücuda getirmek do�urmak has�l etmek üretmek yaratmak. 

ingeni�tus s. do�al yetene�i olan  

ingeni�s/us s. yetenekli, zihince üstün, muktedir; ayd�n; dahi; zeki; (�eyler) do�al 
bak�mdan uygun; -� z. zekice. 

ingenitus gedo. ingign� s. do�u�tan do�al  

ingen/ium –� & i� cns. yarad�l��, f�trat; do�u�tan ya da do�al nitelik, f�tri kabiliyet; 
e�ilim, karakter; yetenek, deha, dahi.” 

Yarat�c�l�k ö�renilebilir mi? 

EVET 

Ö�retilebilir mi? 

EVET 
 
“Teknoloji yunanca ‘sanat, zanaat’ anlam�na gelen “tekhne” ile “logia” sözcü�ünün 
evlili�inden do�mu�tur. “Logia” Eski Yunan’da “bilim ya da, çal��ma” anlam�na 
geliyormu�. 

Zaman içinde, bilimsel ara�t�rmalardan elde edilen somut ve yararl� sonuçlar� ve 
bunlara ili�kin araç, yöntem ve süreçlerin bütününü ifade eden bir anlam kazanm��. 

Bugün ise, teknoloji deyince; bilimin, pratik ya�am gereksinimlerinin 
kar��lanmas�na, ya da insan�n çevresini denetleme, biçimlendirme ve de�i�tirme 
çabalar� ve uygulamalar�n tümünü anl�yoruz. 
 
T�pk� eski teknolojiler gibi modern teknolojilerde yarat�c�l�k, zanaat ve sanatla iç 
içe geçmi�tir. 
 
“�ngilizcedeki “engineer” (mühendis) sözcü�ünün kökeni ise icat etmede yarat�c� 
olan ki�i anlam�na gelen Latince “ingeniatorem” sözcü�üdür. Bu türetme 
biçimlerine birçok kültürde ve dilde rastlar�z. Ama �ngilizcede motor makine ya da 
lokomotif anlam�na gelen “engine” kelimesinin de ayn� kökten türetilmi� olmas� 
kavram karga�as�na yok açm��t�r. Bu kavram karga�as�, �ngilizce konu�ulan 
ülkelerde mühendisin ba��na olmad�k i�ler açm��t�r. Mühendisin yarat�c� olmas� 
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yetmez. Trenleri yürütmek, elektrik santrallerini çal��t�rmak ve uçaklar� uçurmak da 
ondan sorulur. Yarat�c�l�k insan�n temel özelli�idir; ama mühendisin bu konuda 
uzman olmas� beklenir.” 
 
Güncel yakla��mda, 
“TEKNOLOJ�; bilimin, uygulamaya yans�yan, gerçek, fakat gizli amac�d�r. (Yeni 
teknikler arama bilimi)” olup,  

“TEKNOLOG �  MÜHEND�S” tir.  

“Mühendislik;  
Deneysel bilimin görüntülü sonuçlara ula�acak biçimde uygulanmas� ve uygulam 
sonuçlar�n�n bilimin �����nda de�erlendirilmesidir.  
 
Bu tür MÜHEND�SL�K ise; 
� Hayal gücünü, 
� Yarat�c� etkiyi, 
� Bilimsel yöntem kullanmay�, 
� Birikmi� bilgiden yaralanmay�, 
� ��e yatk�n olmay�  
�art ko�ar.” 
 
Unutmayal�m ki, günümüz küresel ekonomisinde ülkelerin ve bu arada tabii ki 
ülkemizin; sadece bilen, bilgi depolanm�� elitlere de�il, yapabilen, bilgi ve beceriyi 
ürüne dönü�türen yarat�c� bireylere ihtiyac� vard�r.  
 
Bir büyük, ayn� zamanda çok önemli ve a��rl�kl� al�nt� da Prof.Dr. Tu�rul Tankut’tan 
… 
Say�n Tankut bir söyle�inin giri�inde diyor ki;  

“Mühendislik okulda ö�retilebilecek bir meslek de�ildir. 4 y�ll�k bir mühendislik 
e�itimi program� içinde, ne in�aat mühendisli�ini, ne elektrik mühendisli�ini, ne de 
ba�ka bir mühendisli�i ö�retemezsiniz; 4 y�l içinde mühendis üretemezsiniz. Ancak, 
mühendis olabilmek için gerekli alt yap�n�n baz� temel, baz� kritik elemanlar�n� 
olu�turup yeti�tirebilirsiniz. Mühendis, ancak mesle�in içinde pi�erek olunur. O 
nedenle, her ne kadar diploman�n üstünde üniversiteyi bitiren gencin mühendis 
oldu�u yaz�yorsa da, benim ölçülerime göre, o genç, mühendis falan olmam��t�r. 
Olsa olsa, mühendis aday� olmu�tur. Mühendis olabilmesi için meslekte pi�mesi, 
kendi kendini mühendis haline getirmesi gerekmektedir.” 
 
Birçok meslekte oldu�u gibi, mühendislik mesle�inde de usta-ç�rak ili�kisinin 
vazgeçilmez yerine i�aret eden bu beyana aynen kat�l�yor, usta-ç�rak ili�kisinin 
ö�renim dönemi sonras�nda de�il, ö�renim sürecinde de vazgeçilmez oldu�unu, 
Almanya örne�ini an�msayarak, vurgulamak istiyorum. 
 
Haz�r yeri gelmi�ken, ö�renim süresinde ve sonras�nda ç�rakl�klar�n� yapt���m 
bütün ustalar�m� sayg� ile an�yor, Sn. U�ur Ersoy’un “Ustalar�mdan Ö�rendiklerim” 
isimli kitab�n� an�msat�yorum. 
 
�imdi de, peki�tirici olmas� amac�yla, üç tarihi duayenden, üç önemli cümle 
aktaraca��m. 
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“�yi belgelenmi� bir vak’a analizi (case history) çok say�da mühendislik teorisinden 
daha a��rl�kl�d�r.” 

K. Terzaghi 1948 
 
“Biz in�aat mühendisleri bildiklerimizin büyük bir k�sm�n� iyi irdelenmi� hata ve kaza 
yorumlar�na borçluyuz.” 

K. Klöppel (1954-1963) 
 
“Biz in�aat mühendisleri hesap arzumuzu tatmin için yap� yapmay�z. Yap�n�n 
gerektirdi�i hesab� yapar�z.” 

Fischsteiner 
 
(Övünmek gibi olacak ama ilki pirim, son ikisi ise hocam ve ustam olur.) 
 
Özet olarak, in�aat mühendisli�ine konu yap�tlar�n “okuma, yazmas� yoktur.” 
 
Onlar, bizim neyi, nas�l hesaplad���m�z� bilmezler, biz onlar�n en büyük olas�l�kla 
nas�l davranacaklar�n� kestirip bu kestirimin gerekli k�ld��� hesap ve tasar�m� 
yapmak zorunday�z. ��te, vak’a analizi ile usta-ç�rak ili�kisini zorunlu k�lan da bu. 
 
Avukatl�k, Hâkimlik, Ö�retmenlik gibi birkaç mesle�in, ö�renim sonras� k�sa süreli 
stajyerlerlik dönemleri istisna edilirse, ülkemizde, usta-ç�rak ili�kisinin hem lisans, 
hem de lisans sonras� meslek y�llar�nda, korunup uyguland��� tek meslek hekimlik 
mesle�idir dersek yanl�� olmaz. (bu bulguya elbet ki,bir ömür süren meslek içi 
yenilenme zorunlulu�unu da eklemek gerekir.) 
 
Basit bir örnek: 

“6 y�l t�p fakültesi e�itimi … 

1 y�l zorunlu hizmet … 

5 y�l iç hastal�klar� uzmanl�k e�itimi … 

1 y�l uzmanl�k sonras� zorunlu hizmet … 

3 y�l kan hastal�klar� (hematoloji) yan dal e�itimi …” 

Kan hastal�klar� uzman� (Hematolog) ola bilmek için 16 y�l gerekir. 
 
Bireysel, toplumsal ve sosyal sonuçlar� ile sorumluluklar� dü�ünüldü�ünde, 
mühendislik de, hekimlikten çok daha önemsiz bir meslek de�ildir. 
 
Ben ald���m akademik e�itim ve bu e�itime esas olu�turan kavramlar gere�i, 
2547 say�l� kanunda yer alan, 
 
“T�pta uzmanl�k, di�er dallarda doktora’n�n e�de�eridir.” hükmüne kat�lmad���m 
gibi, “Yetkin mühendislik uygulamas�n�n da, vak’a analizine dayal� usta-ç�rak 
ili�kisi lisans ö�renimine girmedi�i, üniversitelerin ilgili birimleri, bu amaca uygun 
düzenlenmedi�i sürece ba�ar�l� olaca��na inanm�yorum. 
 
Mühendis yeti�tiren Alman yüksek Ö�retim Kurumlar�n�n ana bilim dallar�nda 
(enstitü) görevli, yüksek lisans veya doktora ö�rencisi olmayan, yerel ismi ile 
tutorlar, deneyimli meslek adamlar� olarak bu usta-ç�rak ili�kisini ba�lat�r ve vak’a 
analizleri ile sürdürürler. 
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An�msat�lmas� gereken bir önemli husus da, bu enstitülerin konular�na özgü 
uygulama alanlar�nda, sanayi i�birli�i içinde, bir mühendilik firmas� gibi 
çal��abilmeleridir.  
 
Genel ve küçük bir örnek de, Amerika Birle�ik Devletleri’nden: 

“�imdiye kadar A.B.D. mühendislik e�itiminde genellikle kabul edilmi� olan normlar 
a�a��dad�r: 

1 y�l: matematik ve temel bilimler 

1 y�l: mühendislik bilimleri 

½ y�l: uygulamal� mühendislik 

½ y�l: Sosyal bilimler 

1 y�l: E�itim kurulu�unun özel amac�na dönük bir e�itim program� uygulamas�. 
 
Ayr�ca, ABD mühendislik e�itimi hedefler komitesi, gelecek 10 y�l içinde lisans 
e�itiminin lisansüstü e�itimden 1 y�l aktar�larak, uzat�lmas�n� önermi�tir.” 
 
Bu minik norm al�nt�s�n�n sunum amac�, ülkemizde uygulanmakta olan tekdüze 
mühendislik müfredat�n�n fark�n� görselle�tirmektir. 
 
Rahmetli Sak�p Sabanc�’n�n ifadesi ile, “Günümüzde bir meslek adam�, her konuda 
bir �eyler bilmeli ve fakat bir konuda da yapabilir olmal�d�r.” 
 
�imdi geldik bu sunumun en zor bölümüne … 
 
“21. Yüzy�lda �n�aat Mühendisi Yeti�tirmek, Ne Ö�retmeli Nas�l Ö�retmeli” ba�l��� 
alt�nda bir çal��taya sunulan 10 bildiriye ait ortak öneri ve hedeflerin olas� en k�sa 
�ekilde özetlenmesine:  
- Okumak, yazmak ve hesaplamak gibi geleneksel kompotenzlar enformasyon 

ve ileti�im ça��nda, özel veya mesleki ba�ar� için art�k yeterli olamamaktad�r. 
Klasik yeti ve becerilere ek olarak bu yeni medyalara hâkimiyet, merkezi bir 
anahtar kompotenzi haline gelmi�tir.  

- Her in�aat mühendisi, in�aat mühendisli�ine konu yap�tlar�n hemen hepsinin 
ta��ma kapasitelerinin, en fazla temellerinin ta��ma kapasitesi kadar oldu�unu 
bilir. 

  
 Bu saptama, aynen ö�renim için de geçerlidir. Yeni bilgileri alabilmenin yolunun 

önceki bir insan�n deneyimlerinden geçti�i art�k bilinmektedir. 

� Her yeni deneyim önceki bir deneyimin üzerine oturur. 

� Yeni bilgi, mevcut bilgiye ba��ml� olarak olu�ur ve geli�ir. 

� Ö�renenler daha aktif olmal�, ö�retenler de sadece bilginin de�il, birikmi� 
deneyimin de ö�renenlere aktar�m� için her olana�� kullanmal�d�rlar. (��te 
gene usta-ç�rak ili�kisi ve mühendislik ö�retiminde tutorlar�n özellikli yeri) 

- Uzun süredir, özel ve mesleki hayatta çok a��rl�kl� bir yer i�gal eden 
bilgisayarlar, mühendislik prati�inde de, birçok i� sürecinin temelden 
de�i�tirmi�tir. Art�k en karma��k sistemler, sonlu elemanlar yöntemiyle 
hesaplanabilmekte, konstrüksiyon, uygulama, donat� ve kal�p planlar� hemen 
hemen eksiksiz ve tam bir mükemmellikte CAD programlar� ile 
haz�rlanabilmektedir. 
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 Bu radikal de�i�im, ister istemez, in�aat mühendisinden beklenenleri ve in�aat 
mühendisi yeti�tirmenin konseptini de de�i�tirmi�, e�itim-ö�retim programlar�n�n 
revizyonunu zorunlu k�lm��t�r. 

 
 Üniversiter ö�renimde bilgisayar kullan�m�, e-ö�retim, (Technical enhanced 

learning) olarak yerini alm��t�r. 
 

� Her yerde ve her an internet ba�lant�s�n�n varl���, beraberinde çok yeni 
geli�imler getirmi�, sadece bilgisayar kullan�m�ndan söz etmek, nerede ise 
“tarihsel” bir beyan haline gelmi�tir. Dersler multimedya elemanla 
geni�letilmi�, üniversite çat�s� alt�nda sanal ö�retim ve multimedya elemanlar�, 
kitap, defter, tepegöz, asetat ve beyaz tahta gibi dura�an elemanlar�n yerini 
alm��t�r. 

 
“…Sanal s�n�f ortam�nda yap�lan derslerde ö�renciler, internet arac�l���yla her 
yerden sisteme ba�lanabiliyor. 

Akademisyenler, görüntülü ve sesli olarak dersi anlat�yor, yaz� tahtas� kullan�yor ve 
hatta bilgisayar�nda kay�tl� uygulamalar� ö�rencilerle payla��yor. Ö�renciler de 
derse görüntülü ve sesli �ekilde ba�lanarak soru sorabiliyor, dosya payla��mlar� 
yapabiliyor.” 
 
(Dala özgü ö�renimle birlikte ek nitelik kazand�ran ö�retim de, bu yeni medya 
elemanlar� ile gerçekle�ir olmu�tur). 

� Klasik ders aktar�mlar�n�n yerini kurall� aral�klarla sunulan uygulamalar alm��, 
bu yolla hem konular�n özümsenmesi sa�lanm��, hem de tam zamanl� 
ö�retim mümkün k�l�nm��t�r. 

 Ö�renciler, uygulamalar� ba��ms�z olarak yap�p, e-mail arac�l��� ile tutorlara 
göndermekte, onlar da, düzeltilmi� uygulamalar� ayn� yolla ve e� zamanl� olarak 
ö�renciye iade etmektedirler. 

� Bilgisayar�n devreye giri�i ile internetin ve yeni medyalar�n ö�retime büyük bir 
zenginlik getirdi�i inkâr edilemez. Ne var ki, hali kullan�m� ile e-ö�retim, tüm 
dertlerin ilac� olmaktan, henüz uzakt�r ve daha da geli�tirilmeyi 
beklemektedir. 

� Tutor-ö�renci ili�kisi ve olanaklar�n�n s�n�rlar� oldu�unca geni�letilmeli, 
ö�rencinin, e-ortam� d���nda da, tutora (ö�renci dan��man�) ula��m� k�s�nt�s�z 
olabilmelidir. 

� Vak’a takdimleri ve tart��malar� ile yeti�tirilmi� bir in�aat mühendisli�i 
ö�rencisinin en üst düzeyde dal bilgisine sahip oldu�u tart��mas�zd�r. 

 Ne var ki, yap�lan anket çal��malar� i�verenlerin, bununla yetinmeyip, buna ek 
olarak, a�a��daki yeti ve becerilere sahip elemanlar� tercih ettiklerini ortaya 
koymu�tur. 

� Ekip çal��mas�na yatk�nl�k 
� Ba��ms�z çal��abilme yetisi ve al��kanl��� 
� Haz�r olu� ve kat�l�m heyecan� 
� Sorumluluk bilinci 
� Analiz ve karar verebilme yetisi 
� Zaman kullanma bilinci 
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 Mühendislik ö�renimi, veren kurumlar�n bu donan�m� verebilmek için henüz haz�r 
olmad�klar� gerçe�ine ek olarak, bu donan�m�n halen kullan�lan yöntemlerle 
verilip verilemeyece�inin de henüz bilinmedi�i vurgulanmal�d�r. 

 
 Bu uzun nefesli ve mozayik yap�s� ile bir deneme nitelikli olan sunumu, bildiri, yaz� 

ve söylemlerinden izinli veya izinsiz al�nt� yapt���m yerli ve yabanc� tüm 
meslekta�lar�ma te�ekkür ederek bitiriyor ve noktay� “ATA’YA mektup” ba�l�kl� bir 
f�kra ile koyuyorum. 

 
�lkokul ö�rencilerine ATA’ya mektup yaz�n demi�ler. �kinci s�n�f ö�rencisi bir afacan 
Bak�n ne yazm�� “�nanmayacaks�n ama Atam, �imdi o kadar çok doktorumuz, 
mühendisimiz var ki, i�siz kalanlar bile oluyor.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BÖLÜM 3 
 

KISA SUNUMLU B�LD�R�LER 
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MÜHEND�SL�K E��T�M� VE AKRED�TASYON 
 

Serap Kahraman, Y�ld�r�m Ertutar, Sad�k Can Girgin1 
 
 

ÖZET 
 
Sunulan çal��mada; dünyada yirmi, ülkemizde ise son on y�ld�r gündemde olan 
mühendislik e�itiminin akreditasyonu ele al�nm��, genelde üniversitelerimiz özelde 
Dokuz Eylül Üniversitesi mühendislik fakültelerinin akretidasyon süreçlerinden ve 
gelinen noktadan söz edilmi�, kontenjan art��lar� kalitenin sürdürülebilirlili�i 
ba�lam�nda tart���lm��t�r.  
 
Anahtar sözcükler: Mühendislik e�itimi, akreditasyon, MÜDEK, ABET  
 
 

G�R�� 
 

Üniversite; bilimsel üstünlü�ün, akademik yetene�in ve yönetim yetkinli�inin a��r 
bast��� bir ortamd�r. Üniversitelerin görevi, dünyaya geni� aç�dan bakan, özgür 
dü�ünen ve dü�üncelerini ifade edebilen insan yeti�tirmektir [1]. Amaç, üst 
düzeyde ö�retim ve ara�t�rma yapt�rarak, topluma bilimsel dü�ünme yetene�i ve 
becerisine sahip bireyler kazand�rmakt�r. Bir ba�ka deyi�le, üniversite; özgür 
dü�ünceyle do�runun arand���, soru sorman�n, tart��ma yapman�n ö�retildi�i, 
akl�n dogmaya üstünlü�ünün kan�tland���, topluma bu do�rultuda katk�da 
bulunacak sorumluluk bilincine sahip bireyler yeti�tirmenin hedeflendi�i bir 
yap�d�r.  Üniversite yarat�c� dü�ünceye kendi d���ndaki de�erlerin bask�s�ndan 
kurtulup, özgürce yönünü saptayarak ortaya ç�kabildi�i ortam� sa�lar [2]. 
 
Üniversitelerde sürdürülen mühendislik e�itiminde, ço�unlukla teknik dersler 
etraf�nda �ekillenen mevcut e�itim sistemi, adeta verimlili�in bilgiye ba�l� 
oldu�unu i�aret etmektedir. Daha fazla bilgi, daha iyi sonuç biçimindeki bu 
yakla��m, ilkö�retim ça��ndan ba�layarak y�llar y�l� ya�amdan kopuk, gereksiz 
bilgilerle beyni doldurulan ö�rencinin, yüksek ö�retimde de al��k�n oldu�u 
ezbercili�e yönelmesine yol açmaktad�r. Oysa bilgi gereklidir ama yeterli de�ildir 
[3]. Günümüzde iyi bir mühendisin geli�melere ve yeniliklere uyum sa�layabilen, 
kendine güvenli, özgür dü�ünebilen, liderlik vasf�na ve ileti�im yetene�ine sahip, 
insana ve insan akl�na sayg�l�, ekonomik, sosyal ve yasal çerçeveyi bir arada 
dü�ünebilen niteliklere sahip olmas� beklenmektedir.  
 
Mühendislik e�itiminde ana hedef, toplumun bugünkü ve yar�n olu�acak 
gereksinimlerine çözüm olu�turabilecek niteliklere sahip elemanlar yeti�tirmektir. 
Sözü edilen e�itim sürecinin de uygulamaya paralel olmas� gerekmektedir. 
Dolay�s�yla, modern mühendislik e�itiminin ana amac� mühendislik esaslar�n� ve 
ö�renmeyi ö�retmek olarak tan�mlanabilmektedir. Bu amaçla kullan�lacak e�itim 
bile�enleri, ülke gerçekleri ve gereksinimleri dikkate al�nm�� olarak belirlenen 
hedeflere (vizyon) ula�mak üzere tan�mlanmal� (misyon) ve uygulanmal�d�r [4]. 

Serap Kahraman Y�ld�r�m Ertutar, Sad�k Can Girgin  
Dokuz Eylül Üniversitesi, Müh. Fak. �n�aat Mühendisli�i Bölümü,Buca-�zmir. Türkiye 
E-posta: serap.kahraman@deu.edu.tr, yildirim.ertutar@deu.edu.tr, sadik.girgin@deu.edu.tr 
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Mühendislik e�itimi sürecinde; ara�t�rma, kendini geli�tirme, problemleri ortaya 
koyarak, teknik, ekonomik ve estetik yönden en uygun çözümü arama/bulma 
yetisi kazand�r�lamad���nda; her birimizin günlük ya�am�n� etkileyen yetersiz ya da 
yanl�� mühendislik uygulamalar� ile daha s�k kar��la��lmaktad�r. Bu durumu 
azaltman�n bir yolu da, gerekli e�itim ve denetim hizmetlerinin olu�turulmas� ve 
etkin biçimde çal��t�r�lmas�d�r [5]. 
 
 

MÜHEND�SL�K E��T�M�NDE KAL�TE ÖLÇÜTLER� 
 

Yönetim ve organizasyon kuramc�lar� taraf�ndan geli�tirilen Toplam Kalite 
Yönetimi (TKY); ISO 9000, 9001 v.b. kalite güvence ve yönetimi yakla��mlar 
üretim süreci içinde tüm çal��anlar�n kat�l�m�n� talep eden, yap�lan i�leri, üretilen 
mal ya da hizmetlerin tamam�n� kapsamakta; ölçüm süreçleri içine mü�teri 
memnuniyetini de almaktad�r. Toplam Kalite Yönetimi ele al�nd���nda, T yukar�da 
tan�mlanan toplam�, K mü�terinin bugünkü beklenti ve ihtiyaçlar�n� tam ve 
zaman�nda kar��lay�p gelecekteki beklentilerini a�an ürün/hizmetler sunmay� ve 
nihayet Y yönetimin her konuda çal��anlara liderlik yapmas�, örnek model 
olu�turmas� ve i�letme çap�nda kat�l�mc� yönetimin sa�lanmas� kavramlar�n� 
tan�mlamaktad�r [6]. E�itim ve ö�retim gibi hedefleri amaçlayan üniversite benzeri 
kurumlarda, TKY yakla��m� çe�itli nedenlerle ele�tirilerek sürecin gerisinde 
kal�nm��t�r. Ele�tiriler genel olarak, üniversitelerin birer e�itim kurumu oldu�u 
dolay�s�yla, ö�renciyi/hastay�/sanayi temsilcisini v.b. mü�teri olarak kabul eden bir 
anlay���n üniversitelerde yeri olamayaca�� konusuna odaklanm��t�r. Yönetim ve 
organizasyon kuramc�lar� taraf�ndan geli�tirilen bu yakla��mlar, çe�itli ele�tirilere 
ra�men üniversiteler içinde de yank� bulmakta çok gecikmemi�tir. Küreselle�me, 
AB ile entegrasyon ve uyum süreçleri, bu a�amada katalizör görevi olu�turmu�; 
�ngilizce e�itim yapan ODTÜ, Bo�aziçi, Bilkent üniversitelerinin ard�ndan �stanbul 
Teknik Üniversitesi de ABET (The Accreditation Board for Engineering and 
Technology) yetkinlik sürecine girince e�itimde kalite çal��malar� daha da h�z 
kazanm��t�r.  
 
Frans�zca kökenli bir kelime olan akreditasyonun Türkçe kar��l��� denkliktir. 
Akreditasyon süreci ise e�itimin üçüncü bir tarafça belirlenen kriterlere göre 
düzenli aral�klarla denetlenmesi ve de�erlendirilmesi demektir. Sonuçta bir onay 
i�1emi yap�ld���ndan akreditasyon onay olarak da isimlendirilebilmektedir. Onay 
alan�nda üç çe�it onay/onay sisteminden söz etmek mümkündür:  

- Kurumsal akreditasyon, e�itim kurumlan�n e�itim, ö�retim ve bilimsel 
ara�t�rma konular�na ne kadar önem verdiklerini, hukuk, idari, mali ve genel 
akademik yap�lar�n�n ne kadar güçlü, i�lerinde ne kadar ciddi ve güvenilir 
olduklar�n�n saptanmas�na yönelik onaylard�r 

- Mesle�e yönelik programlar�n akreditasyonu, e�itim kurumlar�nda yürütülmek-
te olan meslek programlar�n�n niteliklerinin incelenmesine dayal�d�r 

- Meslekte uzmanl�k/ profesyonellik sertifikas�, program akreditasyonunun ileri 
düzeyini olu�turmaktad�r. E�itim kurumlar�ndaki mesleki bilgiler veren 
programlar�n kontrolünü yapar [7].   

 
ABET (Accreditation Board of Engineering and Technology) “Mühendislik ve 
Teknoloji için Akreditasyon Kurulu” 1932 y�l�nda Amerika Birle�ik Devletleri'nde 
mühendislik, teknoloji ve teme1 bilimlere ait e�itimin programlar�n� kredilendiren, 
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bu alanlarda kalitenin ve yarat�c�l���n yükseltilmesini amaçlayarak dan��manl�k 
hizmeti veren bir kurulu�tur. ABET ABD’deki 550 üniversitede 2700, yurt d���nda 
ise 14 ülkede 27 üniversiteden 143 program� incelemi�tir [8]. 
 
ABET taraf�ndan haz�rlanan ve sürekli güncellenen Mühendislik Kriterleri 2003-
2004, mühendislik e�itimi veren programlar�n geli�tirmesi gerekli özellikleri 
a�a��daki biçimde tan�mlamaktad�r [8]. 
 
1. Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uygulama yetene�i,  

2. Deney tasar�m�, deney yapma, veri analizi ve veri yorumlama yetene�i,  

3. istenen özelliklere sahip bir sistemi, bile�enlerini veya çözüm yöntemlerini 
tasarlama yetene�i, 

4. Disiplinler aras� bir grup içinde çal��abilme yetene�i, 

5. Mühendislik problemlerini tan�mlama, modelleme, çözme yetene�i, 

6. Profesyonel ve etik sorumluluklar�n fark�nda olma, 

7. Etkin biçimde ileti�im kurabilme yetene�i, 

8. Mühendislik çözümlerinin evrensel ve toplumsal ba�lamda etkisini 
kavrayabilecek geni� bak�� aç�s� olu�turabilme, 

9. Gereksinimleri tan�mlama; ya�am boyu ö�renmeye çal��ma yetene�i, 

10. Yürürlükte olan yönetmelikler ile ilgili bilgi sahibi olma, 

11. Mühendislik uygulamalar� için gerekli modem mühendislik araçlar�n�, 
becerilerini ve tekni�ini kullanma yetene�i  

 
Mühendislik e�itim programlar�n�n uluslararas� akreditasyonuna yönelik olarak 
Uluslararas� Mühendislik Birli�i 1989 y�l�nda imzalanan Washington Anla�mas� ile 
kurulmu�tur. Washington Anla�mas� farkl� ülkelerdeki e�itimde akreditasyon 
gösteren IEAust-Avustralya, CCPE-Kanada, IEI-�rlanda, IPENZ-Yeni Zelanda, EngC-
�ngiltere ve ABET-Amerika Birle�ik Devletleri kurulu�lar aras�nda imzalanm��t�r. 
Daha sonradan HKIE-Hong Kong 1995'te, ECSA-Güney Afrika 1999'da, JABEE-
Japonya 2005'te, IES-Singapur 2006'da, IEE-Tayvan 2007'de (Chinese Taipei 
ad�yla) ve ABEEK-Kore 2007'de bu anla�maya kat�lm��t�r. Bu anla�ma taraf 
ülkelerdeki mühendislik akreditasyonu verebilen kurumlar aras�ndad�r ve denklik 
esas�na dayan�r. 2001 y�l�nda IEAust-Avustralya, CCTE-Kanada, IEI-�rlanda, 
IPENZ-Yeni Zelanda, EngC- �ngiltere ve ECSA-Güney Afrika taraf�ndan imzalanan 
Sydney Anla�mas� ile yap�m uzmanlar�n� kapsamaktad�r. Anla�malar 
imzaland�klar� tarihten itibaren akredite olmu� programlar�n denkli�ini kabul 
etmekte ve taraflardan herhangi birinin anla�ma d���nda kabul etti�i denklikler 
taraflar� ba�lay�c� nitelikte de�ildir [5]. Avrupa’da mühendislik e�itiminin ülkeden 
ülkeye farkl�l�klar gösteren akreditasyon prosedürlerini düzenlemek ve 
Avrupa’daki mühendislerin küresel alanda çal��abilecek �ekilde denkliklerinin 
sa�lanmas� amac�yla EUR-ACE (Avrupa’da Akredite Olan Mühendis) Projesi ve 
ENAEE (Mühendislik E�itiminin Akreditasyonunda Avrupa A��) kurulmu�tur. 
Fransa, Almanya, �rlanda, Portekiz, Rusya ve �ngiltere EUR- ACE sistemi 
içerisindedirler [9]. 
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Ülkemizde mühendislik e�itiminde akreditasyonun gerçekle�tirilmesi çal��malar�, 
19 Ocak 2001 tarihinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekle�tirilen 
Mühendislik Dekanlar� toplant�s� sonucunda Türkiye ve Kuzey K�br�s Türk 
Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerin mühendislik ve mühendislik-mimarl�k fakülte 
dekanlar�ndan olu�an Mühendislik Dekanlar� Konseyi’nin kurulmas� ve özverili 
çal��malar�n�n sonucunda ulusal ölçekte yetkinlik de�erlendirmeleri amac�yla 
MÜDEK (Mühendislik De�erlendirme Kurulu’nun) kurulmas�yla ba�lam��t�r [10]. 
2002 y�l�ndan beri yürütülmekte olan MÜDEK, ba��ms�z bir komite olup, komite 
kurulunda akademisyenlerle, profesyonel mühendisler ve sivil toplum örgütü  
(meslek odalar�) temsilcileri bulunmaktad�r [11]. Ocak 2007 tarihinden itibaren 
MÜDEK bir derne�e dönü�erek tüzel ki�ilik kazanm��, “Mühendislik E�itim 
Programlar� De�erlendirme ve Akreditasyon Derne�i” ad�n� alm��t�r. MÜDEK, YÖK 
Genel Kurulu'nun 16.11.2007 tarihli karar� ile Yüksekö�retim Kurumlar�n�n 
mühendislik programlar�nda ulusal, sektörel ve program yeterlilikleri odakl� ulusal 
bir kalite güvence kurulu�u olarak resmen tan�nm��t�r. MÜDEK’in kurulu� amac� 
farkl� disiplinlerdeki mühendislik e�itim programlar� için akreditasyon, 
de�erlendirme ve bilgilendirme çal��malar� yaparak Türkiye’de mühendislik 
e�itiminin kalitesinin yükseltilmesini sa�lamakt�r. MÜDEK Ocak 2009’dan itibaren 
EUR-ACE etiketi vermek üzere yetkilendirilmi� kurulu�lardand�r. MÜDEK içerisinde, 
Temmuz 2008 itibariyle 14 farkl� mühendislik disiplininde, 24'ü sanayiden olmak 
üzere toplam 82 ki�ilik e�itimli ve gönüllülük esas�na göre çal��an bir 
de�erlendirici havuzu bulunmaktad�r. Türkiye'de mühendislik e�itiminin kalitesinin 
yükseltilmesini amaç edinen Mühendislik E�itim Programlan De�erlendirme ve 
Akreditasyon Derne�i (MÜDEK), çal��malar�n� hizmet odakl�l�k, sürekli ö�renme, 
de�er yaratma, i�birlikleri geli�tirme, etik davran�� ve �effafl�k de�erlerine ba�l� 
kalarak yürütmektedir [12].  
 
�lkö�retimden itibaren tüm e�itim süreçlerinin kalitesinin ortaya konabilmesi 
amac� ile çe�itli ya� gruplar� için uluslararas� düzeyde çe�itli tarama çal��malar� 
yap�lmaktad�r.  Bunlardan biri, Ekonomik ��birli�i ve Kalk�nma Örgütü OECD’nin 
üç y�ll�k aralarla düzenlemekte oldu�u 15 ya� grubu ö�rencilerin kazand�klar� bilgi 
ve becerilerin de�erlendirilmesine yönelik PISA (Programme for International 
Student Assessment: Uluslararas� Ö�renci De�erlendirme Program�) ara�t�rmas�na 
Ülkemiz 2003 y�l�ndan itibaren kat�lmaktad�r. Proje ile ilgili çal��malar MEB E�itimi 
Ara�t�rma ve Geli�tirme Dairesi Ba�kanl��� taraf�ndan yürütülmektedir. Taramaya 
kat�lan her ülke kendi ulusal raporlar�n� haz�rlamaktad�r [13]. Di�eri  ise 1995 
y�l�ndan bu yana sekizinci s�n�f ö�rencileri için dört y�lda bir yap�lan TIMSS (Trends 
in Mathematics and Science Study around the World: Uluslararas� Matematik ve 
Fen Ara�t�rmas�) taramas�na da ülkemiz 1999 y�l�ndan bu yana  kat�lmaktad�r. 
 
Gerek mühendislik e�itiminde gerekse ilkö�retimden ba�layarak tüm e�itim 
kademelerinde kalite ölçütlerinin ortaya konmas� ve uygulanarak süreklili�inin 
sa�lanmas�n�n gereklili�i ortaya ç�kmaktad�r. �lkö�retimine Türkiye’de ba�layan bir 
ö�rencinin e�itimine kendi ülkesinde devam etmeme olas�l��� giderek 
güçlenmektedir. Neredeyse e�itimin her a�amas�nda ö�renci de�i�im programlar� 
ile farkl� ülkelerde e�itimini sürdürme olana�� söz konusudur. Ö�renci de�i�im 
program� veya ki�isel nedenlerle e�itimin farkl� ülkelerde sürdürülmesi söz 
konusudur. Yurtd���nda bir üniversitede ö�renim gören bir ö�renci Yaz Okulu’nda 
bizim ö�rencimiz olabilmektedir. Yurtiçinde farkl� üniversitelerden ö�renciler için 
de benzeri durumlar söz konusudur. Bu konuda çok farkl� uygulamalar ve 
problemler de söz konusu olabilmektedir. Baz� üniversiteler kriter olarak giri� 
puanlar�n� koyabilmektedir. Lisansüstü ö�rencisi olarak kap�lar�n� açt�klar� 
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üniversitelere yaz okulu için ö�renci göndermemeyi seçebilmektedir. Ulusal ve 
uluslararas� akreditasyon bu aç�dan da önemlidir. E�itim süreçleri için gereken bu 
akreditasyon mezuniyet sonras� için ayr� bir önem ta��maktad�r.  Mühendislerin 
çal��ma alanlar� çok uzun zamandan bu yana uluslararas�d�r. E�itimin akredite 
olmas� ayn� zamanda diplomalar�n da akredite olmas�d�r. Çal��ma hayat�na 
at�lacak mühendisler için de lisansüstü çal��malar�na devam etmek isteyenler için 
de akreditasyon önemlidir. 
 
   

�N�AAT MÜHEND�SL��� E��T�M�NDE AKRED�TASYON 
 
�n�aat Mühendisli�i toplumda genellikle binalar� tasarlayan ve in�a edilmesindeki 
tüm a�amalarda bulunan mühendislik dal� olarak ön plana ç�ksa da medeniyetin 
altyap�s�n� olu�turan oldukça geni� çal��ma alan�na sahiptir. Konut, hastane ve 
haberle�me tesisleri gibi yap�lar�n projelendirilmesi ve yap�m�, karayollar� ve 
ula��m sistemleri, su getirme ve kanalizasyon sistemleri, limanlar ve k�y� yap�lar� 
gibi özel �irket ve kamu kurulu�lar� taraf�ndan yap�lan tüm di�er in�aatlar in�aat 
mühendisli�i sorumlulu�unda gerçekle�tirilmektedir.  
 
�n�aat mühendisli�i e�itiminin Türkiye’deki temelleri �slahat çal��malar�n�n 
sonucunda 1773 y�l�nda �stanbul Haliç’te Kaptan-� Derya, Cezayirli Hasan Pa�a 
taraf�ndan Mühendishane-i Bahri-i Hümayun’un kurulmas�yla at�lm��t�r. 1883 
y�l�nda Hendese-i Mülkiye Mektebi 1909 y�l�nda Naf�a Nezaretine devredilerek ad� 
Mühendis Mektebi olarak de�i�tirildi. Cumhuriyetin ilan�ndan sonra çok say�da 
mühendise ihtiyaç duyuldu�undan, mektep geni�letildi ve 1928 y�l�nda ç�kar�lan 
bir kanunla mektebin ad� Yüksek Mühendis Mektebi oldu ve mektebe tüzel ki�ilik 
verildi. 1941 y�l�nda mektep, Bay�nd�rl�k Bakanl���ndan ayr�larak Maarif 
Bakanl���na ba�land� ve ad� Yüksek Mühendis Okulu oldu. 1944 y�l�nda Yüksek 
Mühendis Okulu, �stanbul Teknik Üniversitesi haline geldi. 1950-1970 y�llar� 
aras�nda Y�ld�z Teknik Okulu, Robert Koleji, Orta Do�u Teknik Üniversitesi, 
Karadeniz Teknik Üniversitesi, F�rat Üniversitesi ve Ege Üniversitesi ilk in�aat 
mühendisli�i ö�rencilerini alm��lard�r [14]. 
 
Türkiye’de �n�aat Mühendisli�i E�itimi verilen üniversite say�s�n�n günümüzdeki 
toplam� 47 olup, �TÜ ve YTÜ hariç 45 tanesinde �n�aat Mühendisli�i Bölümleri 
Mühendislik veya Mühendislik-Mimarl�k Fakülteleri bünyesinde bulunmaktad�r. 
2009 y�l� ÖSYM verilerine göre in�aat mühendisli�i bölümü için 39 devlet 
üniversitesindeki 64 programa 4958, 4 vak�f üniversitesindeki 13 programa 250 
kontenjan; KKTC’de 4 üniversitede 7 programda 374 kontenjan ayr�lm��t�r [15]. 
2009 y�l� ÖSYS sonuçlar�na göre kontenjanlara toplam yerle�en say�s� 5582, bo� 
kontenjan say�s� ise 220’dir. 2007 y�l�ndaki verilerle k�yasland���nda son iki y�l 
içerisinde 3218 olan toplam kontenjan say�s� artarak 5582’ye ula�m�� ve 
kontenjanlarda % 73’lük art�� olmu�tur.  
 
�n�aat mühendisli�i e�itim programlar�n�n akreditasyonu, e�itimi veren 
üniversitelerin % 24’ünde gerçekle�tirilmi� olup % 11’i ABET, %13’ü MÜDEK 
denetiminden geçerek akreditasyon de�erlendirmeleri yap�lm��t�r [16].  MÜDEK 
taraf�ndan belirlenmi� olan çe�itli mühendislik disiplinlerinin sa�lamas� gerekli 
olan minimum konular� gösteren dokümandaki �n�aat ve Benzeri Adl� Mühendislik 
Programlar�n�n program ölçütlerinde yer verilmesi gerekli temel alanlar �unlard�r 
[17]: 
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- Türevsel denklemleri de içerecek biçimde matematik, 

- Olas�l�k hesaplar� ve istatistik, 

- Matemati�e dayal� fizik, 

- Genel kimya konular�nda yeterlilik, 

- �n�aat mühendisli�inin kabul görmü� temel alanlar�n�n en az dördünde 
yeterlilik, 

- �n�aat mühendisli�inin kabul görmü� temel alanlar�n�n en az ikisinde 
laboratuar deneyi, yapabilme ve verileri yorumlay�p analiz edebilme becerisi, 

- Ders program�nda meslek e�itimiyle entegre biçimde yürütülen tasar�m 
deneyimleri, arac�l���yla kazan�lm��, in�aat mühendisli�inde tasar�m becerisi, 

- �� alma, pazarl�k usulü ihale ya da kaliteye dayal� seçme süreçleri, 

- Bir projeyi tamamlamak için tasar�mc� ve in�aatç�lar�n nas�l etkile�tikleri, 

- Yeterlili�in ve sürekli e�itimin önemi gibi mesleki uygulama meseleleri 
hakk�nda bilgi. 

 
1 Temmuz 2009 tarihi itibariyle MÜDEK taraf�ndan akreditasyon verilen in�aat 
mühendisli�i bölümleri Tablo 1’ de verilmektedir [12]. Buna göre verilen ilk y�l 
aral��� MÜDEK taraf�ndan akreditasyon al�nan y�l ve sona erme y�llar�n�; koyu 
harfli ikinci y�l aral��� ise EUR-ACE etiketi al�nan ilk y�l� ve sona erme y�l�n� 
göstermektedir. 
 
 

Üniversite Örgün Ö�retim �kinci Ö�retim 
Anadolu Üniv. 2009–2014; 2009–2014 * 
Atatürk Üniv. 2008–2010 2008–2010 

Celal Bayar Üniv. 2009–2011; 2009–2011 - 
Dokuz Eylül Üniv. 2007–2013;  2009–2013 2007–2013; 2009–2013 
F�rat Üniv. 2006–2011 - 

Gazi Üniv. 2004–2010 * 
Karadeniz Teknik Üniv. 2008–2010 - 
Selçuk Üniv. 2006–2011 [2006–2011] 

Y�ld�z Teknik Üniv. 2007–2013; 2009–2013 2007–2013; 2009–2013 

Tablo 1: MÜDEK taraf�ndan akredite edilen in�aat mühendisli�i bölümleri [12] 
 
* �n�aat mühendisli�i bölümünde ikinci ö�retim program� bulunmayan 
üniversitelerdir. 
 
 
Dokuz Eylül Üniversitesi �n�aat Mühendisli�i Bölümü 2006 y�l�nda örgün ve ikinci 
ö�retim programlar�nda MÜDEK akreditasyon de�erlendirmelerine ba�vuruda 
bulunmu�tur. 2007 – 2013 y�llar� aras�nda akreditasyon alan örgün ve ikinci 
ö�retim programlar�, 2009 – 2013 y�llar� aras�nda da EUR-ACE etiketi alm��t�r.  
2008–2009 ö�retim y�l� ba�lang�c�nda YÖK (Yüksek Ö�retim Kurulu) taraf�ndan 
yap�lan düzenleme ile mühendislik fakültelerindeki bölümlerin kontenjanlar�nda 
de�i�ikli�e gidilmi�tir. DEÜ �n�aat Mühendisli�i Bölümü’nde kontenjan say�lar�n�n 
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2008–2009 ö�retim dönemi ba��nda % 73 artt�r�lmas� ile MÜDEK ba�vurusu 
yap�lan 2006 y�l�nda ö�renci say�s�n�n ö�retim üyesi say�s�na oran� 27 iken, bu 
say� 2009–2010 y�l� ö�retim y�l� ba�lang�c�nda 30’a yükselmi�tir;  ara�t�rma 
görevlisi say�s�na oran� ise 19 iken 27’ye ula�m��t�r. �lerleyen y�llarda ö�retim üyesi 
ve ara�t�rma görevlisi say�s�ndaki art�� ö�renci say�s�ndaki art��� 
yakalayamayaca��ndan bu oranlar�n yükselece�i aç�kt�r. 
 
 

SONUÇLAR 
 
Mühendisli�in toplumsal ya�amdaki etkileri göz önüne al�nd���nda mühendislerin 
iyi yeti�mesi ve buna ba�l� olarak da mühendislik e�itiminde kalitenin sa�lanmas� 
için yap�lan çal��malar son y�llarda gerek dünyada gerekse ülkemizde ivme 
kazanm��t�r. Akreditasyon mekanizmalar� ile ilkö�retimden üniversiteye kadar tüm 
e�itim süreçlerinin de�erlendirilmesi ve sürdürülebilir nitelikte olmas� ülkemizde 
e�itimde kalitenin artt�r�lmas� sürecini desteklemektedir. 
 
Günümüzde mühendislik e�itiminde ortaya konan kalite ölçütleri ile e�itim 
iyile�tirilirken di�er taraftan da yeni üniversiteler, mühendislik fakülteleri 
kurulmakta; mevcut üniversitelerin mühendislik bölümlerinde kontenjanlar 
artt�r�lmaktad�r. Mühendislik e�itiminin bir bütün oldu�u gerçe�inin göz ard� 
edilmemesi gerekir. Kontenjan art���n�n akademik kadroda da gerek ö�retim üyesi 
gerekse de ara�t�rma görevlisi say�lar�ndaki art�� ile birlikte dü�ünülmesi 
gerekmektedir. Mevcut akademik kadro ile daha fazla ö�rencinin e�itiminin, son 
on y�lda üniversitelerimizin e�itim ve ara�t�rma alan�nda düzelen göstergelerini 
nas�l etkileyece�i üzerinde tart���lmas� gereken bir konudur.    
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ELEKTRON�K SUNUM ÜZER�NE BAZI YORUMLAR VE 
SUNUMDA ÜÇ BOYUTLU CANLANDIRMANIN KULLANIMI 

 
Turgut Kocatürk, Baki Ça�lar* 

 
 

ÖZET 
 

Bu çal��mada elektronik sunumun gereklili�i, getirdi�i faydalar, etkili bir elektronik 
sunumun nas�l olmas� gerekti�i konular�na de�inilecek ve bu konulardaki 
dü�ünceler aktar�lmaya çal���lacakt�r. Ayr�ca elektronik sunum esnas�nda 
canland�rma programlar�n�n kullan�m�yla yap�lan üç boyutlu canland�rmalar�n 
sunumu nas�l güçlü k�laca�� üzerine baz� mukavemet ve yap� konular�na ili�kin 
�ekillerin sunumlar� yap�lacakt�r. Bu canland�rmalar ancak elektronik sunum 
esnas�nda yap�labilece�i için burada bas�l� olarak sadece söz konusu üç boyutlu 
canland�rmalar�n anl�k durumlar� verilebilecektir. Sözlü sunum esnas�nda ilgili 
canland�rmalar sunulacakt�r. Sonuç olarak elektronik sunumda yap�lan üç boyutlu 
canland�rmalar�n günümüzde zaman�n ve eme�in etkili ve ekonomik olarak 
kullan�m� için gerekli oldu�u vurgulanacakt�r. 
 
 

G�R�� 
 
Günümüzde bilim ve teknolojide ba� döndürücü bir h�zda meydana gelen 
geli�meler e�itim-ö�retim sistemlerini, sanayiyi, ekonomiyi ve sosyal hayat� 
gittikçe artan bir oranda etkilemektedir. Teknolojide meydana gelen h�zl� 
geli�meler bilgisayarlar�n ve projeksiyon cihazlar�n�n ucuzlamas�n� mümkün k�lm�� 
olup art�k bu cihazlar çok yayg�nla�m��t�r. Bilindi�i gibi bilgisayarlar�n herhangi bir 
alanda kullan�labilmesi için ilgili alanda yaz�l�mlar�n üretilmesi gereklidir. 
Bilgisayar destekli dinamik sunu haz�rlanabilmesi için geli�tirilen sunu 
yaz�l�mlar�n�n ba�ta gelenlerinden biri Microsoft PowerPoint program�d�r. 
PowerPoint ile haz�rlanan sayfalarda canland�rmalar (animasyonlar) 
yap�labilmekte, foto�raflar, �ekiller, metinler, ses kay�tlar� sunulabilmektedir. Bu 
özellikleri nedeniyle PowerPoint yaz�l�m� ö�reticiler ve ö�renciler taraf�ndan yayg�n 
olarak kullan�lmaktad�r. 
 
Ça��m�zda bilgi, toplumlar�n her yönden geli�melerinde öncü rol üstlenmi�tir. 
Teknoloji ise e�itim ve ö�retim sürecinin geli�tirilmesinde gün geçtikçe etkin ve 
önemli bir faktör halinde kendini göstermektedir. Dolays�yla bilgi teknolojisinin 
h�zla geli�mesi, bilgi toplumlar�n�n ortaya ç�kmas�na neden olmu�, toplumlar�n 
yeni teknolojik geli�meleri izlemeleri ve kendilerine uyarlamalar� zorunlu hale 
gelmi�tir.  
 
Di�er materyallerle kar��la�t�r�ld���nda, görsel-i�itsel ö�elerin en etkili 
kullan�labildi�i ortam ku�kusuz bilgisayar destekli ö�retim ortam�d�r. �srail'de 
matematik derslerindeki % 42'lik ba�ar� oran�, özel yaz�l�mlar�n haz�rlanmas� ve 
bunlar�n bilgisayar destekli ö�retimle sunulmas� sonucunda % 99'a ç�km��t�r (Alan 
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[1]). Güney [2], ö�renme ve hat�rlama oran�nda duyduklar�m�z�n %20, 
gördüklerimizin %30, duyduklar�m�z ve gördüklerimizin %50, duyduklar�m�z, 
gördüklerimiz ve denediklerimizin %90 etkili oldu�unu belirtmi�tir. Bilecen [3], 
ö�renimde görselli�in %55, sesin %38, kelimenin %7 oran�nda etkili oldu�unu 
belirtmi�lerdir. Çilenti [4] ö�rendiklerimizin % 83’ünü görme, % 11’ini i�itme yolu 
ile ö�rendi�imizi ve yine bu yollardan ö�rendiklerimizin % 50’sinin hat�rda 
kald���n� belirtmi�tir. 
 
Bu oranlar�n hangisi dikkate al�n�rsa al�ns�n, görsel-i�itsel araçlar�n en 
önemlilerinden biri olan bilgisayarlar�n, amaca uygun yaz�l�mlar�n ve yans�t�m 
(projeksiyon) cihazlar�n�n e�itim-ö�retim alan�nda ne kadar önemli bir yere sahip 
oldu�u anla��lm�� olur. 
 
Bartsch ve Cobern [5] yapt�klar� ara�t�rmada PowerPoint sunumuyla yap�lan dersin 
tepegözle anlat�lan dersten daha etkili oldu�unu bulmu�lard�r. Ara�t�rmac�lar, 
ayr�ca, PowerPoint sunumunda konu ile ili�kili olan ve olmayan animasyonlar�n, 
resim gösteriminin ve seslemenin (efekt) ö�renilenlerin kal�c�l���na etkilerini 
kar��la�t�rmal� olarak incelemi�lerdir. Sonuçta, konu ile ilgili animasyonlar, resim 
ve seslemelerin yer ald��� sunular�n, ö�renilenlerin kal�c�l���n� sa�lamada etkili 
oldu�u bulunmu�tur. 
 
Lowry [6] taraf�ndan yap�lan bir çal��mada, PowerPoint sunumu ile tepegöz 
kullan�m�n�n ö�renci ba�ar�s�na etkileri, iki y�ll�k bir uygulama ile 
de�erlendirilmi�tir. Üniversitede okutulan kimya dersinin ö�retimi, ilk y�l tepegöz 
materyalleriyle, daha sonraki y�lda ise PowerPoint sunum materyalleriyle 
gerçekle�tirilmi�tir. Ara�t�rma sonunda, ö�rencilerin ba�ar�lar� kar��la�t�r�ld���nda; 
PowerPoint sunumu ile ders izleyen ö�rencilerin ba�ar�lar�n�n, di�er grup 
ö�rencilerin ba�ar�lar�ndan anlaml� bir �ekilde farkl�la�t��� görülmü�tür. Ayr�ca, 
ö�rencilerin büyük bir bölümünün, PowerPoint sunumu konusunda olumlu 
dü�üncelere sahip olduklar� gözlenmi�tir. 
 
Akda� ve Tok [7]  2002-2003 ö�retim y�l� ikinci döneminde �nönü Üniversitesi 
E�itim Fakültesi Sosyal Bilgiler Ö�retmenli�i ve Okul Öncesi Ö�retmenli�i birinci 
s�n�flar�nda ö�renim gören ö�renciler üzerinde yapt�klar� ara�t�rmada, PowerPoint 
program�nda haz�rlanan ders materyali deste�i ile s�n�f ortam�nda ders i�lemenin 
ö�renci ba�ar�s�na etkisini geleneksel ö�retim yöntemleriyle kar��la�t�rarak 
incelenmi�ler ve elde ettikleri veriler do�rultusunda, etkisi ara�t�r�lan deneysel 
i�lemin, yani deney grubunda PowerPoint sunumu ile yap�lan ö�retimin, kontrol 
grubunda geleneksel ö�retim yolu ile yap�lan ö�retimden daha etkili oldu�u, 
dolay�s�yla, �ngilizce dersinde, PowerPoint deste�i ile yap�lan ö�retimin ö�renci 
ba�ar�s�nda daha belirleyici bir rol oynad���n�n söylenebilece�i sonucuna 
varm��lard�r. Akda� ve Tok [7], PowerPoint sunum materyali kullan�m�n�n, farkl� 
disiplinlerin ö�retiminde etkili olup olmad���na ili�kin ara�t�rmalar yap�lmas� 
gerekti�ine i�aret etmi�lerdir. 
 
Bundan çok de�il be� on sene kadar önce sadece kongre ve sempozyumlarda 
yo�un olarak kullan�lan elektronik sunumlar art�k ders anlat�mlar�nda da 
kullan�lmaktad�r. Bunun nedenleri �öyle s�ralanabilir: 1) Söz konusu cihazlara art�k 
çok ucuza sahip olunabilmekte olup bu cihazlar çok yayg�nla�m��t�r. 2) Söz konusu 
cihazlarla haz�rlanan sunumlar daha sonra rahatl�kla güncellenebilmekte, ders 
esnas�nda bile anlat�c�n�n gerekli gördü�ü güncelle�tirmeler ve daha etkili anlat�m 
için gerekli görülen geli�tirmeler, düzenlemeler yap�labilmekte, elektronik 
sunumda �ekiller düzgün olmakta, ders notlar�na daha önceden ula�m�� olan 
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ö�rencilerin �ekilleri yanl�� çizme ve yanl�� alg�lamalar� gibi sorunlar ortaya 
ç�kmamaktad�r. 3) Sorgulay�c� ö�renci için dersin daha rahat takibi ve soru sorma 
zaman� ve imkân� artmaktad�r. Sunum cihazlar�n�n ucuzlamas� yan�nda üç boyutlu 
�ekil çizen ve canland�rma (animation) yapan paket programlar�n�n da 
yayg�nla�mas� elektronik sunumun ilerideki günlerde hayat�m�zda vazgeçilmez 
olaca��n�n i�aretidirler.  
 
Mekanik dersleri belki de mühendislik ö�retiminin en a��r dersleridirler. Ayr�ca, 
söz konusu dersler mühendislik ö�retiminin ilk iki y�l�nda verilmektedirler. �lk iki 
y�lda ö�renci üniversite hayat�na uyum sa�lamaya çal��makta, üniversiteye haz�rl�k 
dönemindeki yo�un s�nav maratonunun gerginli�ini üzerinden atmak için biraz 
gev�ek davranmakta ve mekanik derslerinin meslek hayat�nda ne denli önemli 
oldu�unu kavrayamamaktad�r. Gerek bitirme ö�rencim olmu� gerekse çe�itli 
vesilelerle tan��t���m meslek hayat�ndaki mühendisler s�k s�k mekanik derslerinin 
önemini mezuniyetten sonra anlad�klar� gerçe�ini benimle payla�m��lard�r. 
Mekanik dersleri ö�rencilere a��r geldi�i için, e�er devam zorunlulu�u yoksa 
derse kat�l�m az olmakta, devam zorunlulu�unun olmas� durumunda ise zorla 
derse gelen ö�renciler dersin ahengini bozabilmektedirler. Bu nedenle, ö�renciyi 
yoklama zorunlulu�u ile derse getirmektense dersi sevdirmek için teknolojik 
imkânlardan da faydalanma, derse devam edildi�inde ba�ka �ekilde elde 
edemeyece�i kazan�mlar� olaca��n� ö�renciye hissettirme dersin verimli olmas� 
aç�s�ndan önemlidir kanaatindeyiz.  
 
Mühendisler, mühendislik e�itiminin bir sonucu olarak, çizimlerle veya �ekillerle 
ileti�im kurmay� benimseyen ki�iler olarak nitelendirilebilirler. Günümüzde, 
gerçekte üç boyutlu olan yap�lar için haz�rlanan çizimler ço�unlukla iki 
boyutludurlar. Bir yap�n�n statik ve betonarme hesaplar� bir günde yap�labiliyorsa, 
çizimler bu sürenin ve harcanan eme�in yakla��k on kat� kadar veya daha uzun 
süre ve emek alabilmektedir. Ayr�ca söz konusu çizimlerin �antiyede do�ru 
alg�lanmas� sorunu da vard�r. Geçmi�te, örne�in Osmanl� �mparatorlu�u 
döneminde, Osmanl� Ar�ivinde [8] yaz�l� oldu�u gibi, yap�lar�n resmi mücessem 
ad� verilen maketleri olu�turulurdu ve bu maketler padi�ahlara gösterilir, daha 
sonra uygulamaya geçilirdi. Söz konusu maketlerin yerine, günümüzde sanal 
ortamda yap�n�n üç boyutlu modellerinin olu�turulmas�, detaylar�n da üç boyutlu 
olarak verilmesi zaman, emek, dolay�s�yla ekonomi aç�s�ndan kaç�n�lmaz olacakt�r. 
Söz konusu üç boyutlu modeller uçak mühendisli�i, makine mühendisli�i ve 
benzeri mühendislik alanlar�nda, in�aat mühendisli�i alan�nda kullan�ld���ndan 
daha fazla kullan�lmaktad�r. Üç boyutlu model kullan�m� sonucunda alg�lama 
kolayl��� ortaya ç�kmakta ve yukar�da sözü edilen üç boyutlu yap�lar�n iki boyutlu 
olarak ifade edilebilmesi için harcanan zamandan, emekten ve kâ��ttan tasarruf 
sa�lanacak, maliyetler dü�ecektir. Söz konusu üç boyutlu sunumlar günümüz 
teknolojisi ile �antiyelerde de rahatl�kla yap�labilir. Mekanik ve özellikle de �ekil 
de�i�tiren cisimler mekani�i olan mukavemette �ekilleri çizmek, bu �ekilleri 
aç�klamak, olay�n fizi�ini ö�rencilere anlatmak; kuvvetler alt�nda olabilecek 
hareketleri tasvir etmek çok zaman ve enerji kayb�na yol açmaktad�r. 
Günümüzdeki teknolojik imkânlarla, üç boyutlu gerçek fiziksel olaylar canland�rma 
programlar� vas�tas�yla ö�rencilere kolayl�kla anlat�labilir. Tabii ki görsel araçlar�n 
görevi sunucunun yerini almak olmay�p bunlar iyi bir sunum için destekleyici 
araçlar olarak görülmelidirler. Ancak, e�er görsel araçlar sunucular�n yerini 
alabilecek kadar geli�tirilecekse bunda da bir sak�nca görülmemelidir. E�er 
sunucu sadece yans�dan okuma yap�yorsa bu durum izleyici aç�s�ndan s�k�c� 
olmakta, iyi bir sunumdan beklenen verim ortaya ç�kmayabilmektedir. 
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Bilindi�i gibi baz� üniversitelerimiz uzaktan e�itim vermekte ve bunlara her gün 
yenileri kat�lmaktad�r. Yurt d���ndaki baz� yay�nevleri yay�nlad�klar� kitaplar�n sunu 
dosyalar�n� da haz�rlamakta, bu kitaplar� takip edenlere kitaplar� ve sunu 
dosyalar�n� ücretsiz vermektedirler. Bunun için �artlar� ise kendi kitaplar�n�n 
internet ortam�nda ö�rencilere tavsiye edilmi� olmas�d�r. Art�k elektronik kitaplar 
üretilmi� olup internetle ula��ma aç�k olan tüm bilgiler bu kitaplara 
aktar�labilmektedir. Yak�n zamanda üretilen bu kitaplar baz� yay�nevlerini tedirgin 
etmi� olsa da baz�lar� da yeniliklere aç�k olma ve yeni duruma göre pozisyon 
alman�n gereklili�ini vurgulamaktad�rlar. 
 
�lk bak��ta elektronik sunum tahta ve kalem kullan�larak yap�lan klasik sunuma 
göre daha kolay gibi görünse de gerçekte baz� aç�lardan klasik sunuma göre çok 
daha zordur. Çünkü klasik sunumda ö�renci tahtada yaz�lanlar� not al�rken 
sunucu zaman kazanmakta, notlar�na s�kl�kla ba�vurabilmektedir. Hâlbuki 
elektronik sunumda, ö�renciler tüm dikkatleriyle sunuya odaklanabilmekte, not 
alma gibi ek bir u�ra��lar� olmamaktad�r. Bu nedenle fiziksel olaylar� ve ç�kar�lan 
formülleri aç�klamak için sunucunun öyle bir süreli�ine dü�ünme, o an için sunuda 
olan ve fakat akl�na gelmeyen bir ayr�nt�y� geçi�tirme gibi bir lüksü yoktur. Ayr�ca, 
tüm detaylar� yans�da vermek ve yans�da olanlar� oldu�u gibi okumak ö�renciye 
s�k�c� gelmektedir. Bu nedenle yans�da �ekiller, türetilen formüller ve konunun ana 
hatlar� verilmeli, ö�rencinin çok fazla not almas� istenmiyorsa detaylar da notlarda 
haz�r olmal� fakat yans�da verilmemeli, söz konusu detaylar sunucu taraf�ndan 
aç�klanmal�d�r. Aç�klaman�n sonunda sunucunun de�indi�i konular, ö�rencinin not 
alma zorunlulu�u olmamas� aç�s�ndan, ekrana gelebilir ve sunuda yer alabilir. Bu 
durumda sunucunun yans�daki metinlere hiç bakmadan veya sadece ana hatlara 
bir göz atarak sunum yapabilmesi için çok iyi haz�rlanmas� gerekmektedir. 
Elektronik araçlar formüllerin ç�kar�l���ndaki detaylar�n verilmesi, problemin fizi�ini 
daha rahat ve etkili olarak aç�klayabilecek olan �ekillerin gösterimi, 
canland�rmalar�n yap�lmas� için kullanmal�d�rlar. Bunu da ancak konuya hâkim ve 
haz�rl�kl� bir sunucu ba�ar�l� bir �ekilde gerçekle�tirebilir. Elektronik sunumun yan� 
s�ra, elektronik sunuma destek olmak için tahtan�n da kullan�lmas� bazen gerekli 
ve de faydal� olmaktad�r. Bu aç�dan tahtan�n yard�mc� olarak kullan�lmas�, 
tamamen terk edilmemesi gereklidir. Geli�mi� ülkelerde ba�ar�l� bir sunum için 
görsel araçlar, deney setleri ve sunum araçlar�n�n üçünün birden ders anlat�m� 
s�ras�nda kullan�ld��� görülmektedir. Yukar�da sözü edilen faydalar�n d���nda, 
klasik sunum ile kar��la�t�r�ld���nda, ayn� süre içinde elektronik sunum ile daha 
fazla ve daha ayr�nt�l� konu anlat�m� yap�labilmektedir. 
 
 

YÖNTEM VE BAZI MUKAVEMET KONULARINA �L��K�N  
ÜÇ BOYUTLU �EK�LLER 

 
Burada baz� mukavemet konular�na ili�kin canland�rmalar�n üç boyutlu 
canland�rmalar�n�n bir anl�k durumlar� verilecektir.  Elektronik PowerPoint 
sunusunda, üç boyutlu �ekiller üç boyutlu canland�rma (animation) haz�rlayabilen 
3Ds Max [9] program� ile Ça�lar [10] taraf�ndan bitirme ödevi kapsam�nda 
haz�rlanm��t�r. Sunular�n izlenmesi sonucu ele al�nan problemlerin fizi�inin çok 
rahatl�kla kavranabilece�i aç�kt�r. A�a��da belli bir an için probleme ait üç boyutlu 
görünü� verilmektedir. Canland�rman�n getirdi�i faydalar elektronik sunum 
esnas�nda daha iyi alg�lanabilecektir. �leriki y�llarda geleneksel kitaplar�n yerini 
büyük ihtimalle elektronik kitaplar alacak, canland�rmal� sunumlar� bu kitaplar 
yapabilecektir. 
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A�a��da çe�itli konulara ait çizimler verilmi�tir: 
 

1. Poisson oran�n�n anlat�m� için canland�rma 

 
 

2. Basit kesme hali için canland�rma 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Çift tesirli ek 
 
 
 
 
 
 

b) Tek tesirli ek 
 

3. Bile�ik kiri�ler için canland�rma 

 
Yapma I kiri� 
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4. Kayma merkezi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Yüksüz durum 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     b) Kayma merkezinde etkiyen kuvvet     c) A��rl�k merkezinde etkiyen kuvvet       
         (Kesmeli e�ilme)                      (Burulmal� kesmeli e�ilme) 
 
 

SONUÇLAR 
 
Günümüzde gittikçe artan say�da ö�retim eleman� elektrik sunu ile ders sunumu 
yapmaktad�r. Bununla birlikte, bildi�imiz kadar�yla in�aat mühendisli�i 
ö�retiminde söz konusu sunularda canland�rma (Animasyon) kullan�m� s�n�rl�d�r. 
Üç boyutlu canland�rma programlar� da kullan�larak yap�lan elektronik sunumda, 
üç boyutlu canland�rmalar�n ele al�nan konunun daha k�sa sürede anla��lmas� için 
çok faydal� bir araç oldu�u dü�ünülmektedir. �leriki y�llarda, birçok alanda oldu�u 
gibi mühendislik derslerinin anlat�m�nda da elektronik sunular vazgeçilmez 
olacaklard�r dü�üncesindeyiz. Elektronik sunular�n bilgi aktar�m�nda daha etkin 
kullan�m� için izleyen çal��malar yap�labilir:  

1. Anabilim dallar�ndaki ö�retim elemanlar�, kendi uzmanl�k alanlar�yla ilgili 
dersleri gerek ortakla�a gerekse kendi ba�lar�na, canland�rmalar da içerecek 
�ekilde elektronik sunum olarak haz�rlama üzerinde çal��abilirler. 

2. Bu sunular�n haz�rlanmas� üniversiteler taraf�ndan desteklenebilir ve gerekli 
çal��malar için mali kaynak ayr�labilir. Ayr�lan mali kaynakla canland�rmalar�n 
haz�rlanmas�nda profesyonel firmalardan da destek al�nabilir.  

3. Bu çal��malar kapsam�nda teknolojik imkânlar ve yenilikler göz önüne 
al�narak ders içerikleri de yeniden güncellenebilir.  
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YEN� BA�LAYAN �N�AAT MÜHEND�SL��� Ö�RET�M ÜYELER� �Ç�N 
BA�ARILI OLAB�LME YOLLARI 

 
Halit Cenan Mertol* 

 
 

G�R�� 
 
Bir üniversitede �n�aat Mühendisli�i Bölümü’nde ö�retim üyeli�ine yeni 
ba�layarak, akademik dünyaya ilk ad�m�n�z� atm�� bulunuyorsunuz. Bu durum sizin 
aç�n�zdan hem heyecan verici, hem de biraz korkutucudur. Art�k sizin de 
ö�rencileriniz olacak ve onlara mesle�inizin inceliklerini ö�reteceksiniz. Beraberce 
yeni ara�t�rmalara ve bilgilere uzanacak, çok zevkli bir yolculu�a ç�kacaks�n�z. 
Bunlar� yaparken önünüzdeki uzun ve dik yamaçlar� nas�l a�aca��n�z�, nereden 
ba�lay�p nas�l bir yöntem izleyece�inizi dü�ünmek ise, sizi biraz ürkütebilir. Sak�n 
umutsuzlu�a dü�meyiniz. Sizden önce de birçok ki�i, bir zamanlar ö�retim 
üyeli�ine yeni ba�lam��t� ve hayatta kalm��t�. Gülümsemenize devam edin. 
Di�erleri ba�ard���na göre, siz de muhtemelen ba�aracaks�n�z.  
          
Ba�ar�ya ula�may�, önemli olan iki ana konuda kendinizi geli�tirerek 
sa�layabilirsiniz. Bu konulardan birincisi �n�aat Mühendisli�i E�itimi, ikincisi ise 
�n�aat Mühendisli�i ile ilgili ara�t�rmalard�r. Bu makale, genel konularla birlikte, 
özellikle bu iki konu üzerine izlenmesi gereken yöntemleri ortaya koymakta ve 
ba�ar�ya ula�mak için yap�lmas� gerekenleri vurgulamaktad�r.  
   
�n�aat Mühendisli�i Lisans E�itimi’nin amac�, ö�rencileri �n�aat Mühendisli�i 
mesle�ini uygulamaya yönelik olarak yeti�tirmektir. Bu e�itim, üniversitelerde 
ö�retim görevlileri ve üyeleri (sizler) taraf�ndan verilmektedir. Ancak sizler de, bu 
e�itimin nas�l verilece�i konusunda, ne lisans, yüksek lisans ve doktora çal��malar� 
s�ras�nda, ne de üniversitede çal��maya ba�lad���n�z�n ilk zamanlar�nda bir e�itim 
ald�n�z. Üniversitede ö�retim üyeli�i, ö�retimin nas�l yap�laca�� konusunda 
sistematik bir e�itim verilmeyen ve bu e�itime gerek duyulmayan, dünyadaki 
yegâne meslektir (Felder 2004). Berber ç�raklar�na bile, i�i nas�l yapacaklar� daha 
detayl� olarak gösterilmektedir. Bir üniversiteye ö�retim üyesi olarak 
ba�lad���n�zda, size o dönem okutaca��n�z derslerin listesi verilir ve o dersin nas�l 
ö�retilece�i hakk�nda hiçbir bilgi verilmez. Bu sebeple sizin verece�iniz e�itimin 
kayna��n�, size mesle�inizi ö�reten di�er ö�retim üyelerinin e�itim yöntemleridir. 
Ancak onlara da, böyle bir e�itim verilmedi�ini göz önünde bulundurursak, �u 
anki sistemde bulunan mant�k eksikli�ini aç�kça görebiliriz. 
 
Ö�retmek beceri gerektiren bir zanaatt�r. Belki de herkes bir grup ö�renci önüne 
ç�k�p, baz� bilgileri sunabilir. Ancak çok az ki�i, yeterli bir e�itim ve deneyimi 
olmadan, ö�rencileri nas�l motive edebilece�ini, heyecanland�raca��n�, ilham 
verebilece�ini, onlara hem ö�retici hem de uygun s�navlar haz�rlayabilece�ini, 
onlar�n de�i�ik düzeydeki bilgi eksikleriyle ba� edebilece�ini, derslere getirdikleri 
duygusal problemleriyle nas�l ba�a ç�kabilece�ini, onlar�n yetenek ve seviyelerini 
gözeterek hayat boyu ö�renen bireyler olarak yeti�tirebilece�ini bilebilir. �ansl�y�z 

Halit Cenan Mertol* 
At�l�m Üniversitesi �n�aat Mühendisli�i Bölümü 
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ki, di�er zanaatlar�n becerileri gibi, ö�retme becerisi de ö�renilebilir, zaman 
içinde uygulanarak ve bu uygulamalar� de�erlendirerek geli�tirilebilir. Baz� bat� 
üniversiteleri bu gerçe�i görmü�tür ve ö�retim üyelerine bu i�in nas�l yap�laca��na 
dair seminerler ve e�itimler düzenlemektedirler. Ancak pedagoji (e�itim bilimi) 
e�itimine hala, ö�retim üyelerinin geli�iminde vazgeçilmez bir ö�e olarak 
bak�lmamaktad�r ve yeni ba�layan ö�retim üyeleri bu konuyu kendi çabalar�yla 
ö�renmeye çal��maktad�rlar (Felder 2004).   
 
 

YÖNTEM 
 
Genel Konular: 
 
Ö�retim üyesi olmak hiç de kolay de�ildir. Yapacak onca i�, uygulayacak birçok 
plan varken, nereden ba�layaca��n�z en önemli sorudur. Bu sorunun cevab� 
asl�nda organize olmaktan geçer. �lk önce amaçlar�n�z do�rultusunda gerçekçi 
hedefler belirlemeli ve bu hedefleri öncelik s�ras�na göre s�ralamal�s�n�z. Bu 
hedefleri belirlerken, k�sa dönemlik ve uzun dönemlik olarak iki kategoriye 
ay�rabilirsiniz. Belirlenen öncelik s�ras�na göre hedeflere ula�mak için gerekli 
ad�mlar s�ras�yla atmal�s�n�z. Bu hedeflerin kariyerinizin ba��nda belirlenmesi 
önemli bir noktad�r. 
 
Yapaca��n�z i�lere haz�r oldu�unuzu hissetmeden ba�lamal�s�n�z (Boice ve Nimus 
2000). Hiçbir zaman tam haz�r olamayabilirsiniz ve bu da sizin o i�e hiçbir zaman 
ba�layamaman�za neden olabilir. Ancak ne zaman bir i�e ba�larsan�z, o zaman 
hem o i�in eksikler daha h�zl� ve detayl� olarak görülecek, hem de giderilmesi için 
gereken çal��malara ivedilikle ba�lanabilecektir.   
 
Odaklanmak kariyeriniz boyunca sahip olman�z gereken bir özelli�iniz olmal�d�r. 
Her zaman u�ra�t���n�z i�e odaklanmal� ve o i�i yapmaya ay�rd���n�z süre içinde 
sadece o i�le ilgilenmelisiniz. Bu yöntem hem daha verimli çal��man�za sebep 
olacak, hem de i�lerin daha h�zl� bitmesini sa�layacakt�r. Bu durum tatilleriniz için 
de geçerlidir. Rahatlamak için kulland���n�z zamanda gerçekten rahatlay�n. 
Tatildeyken i� dü�ünmek veya i�teyken tatil dü�ünmek,  hem tatilinizin hem de 
i�inizin verimini dü�ürür.  
 
Odaklanma konusu uzun vadede de önemlidir. Zaman geçtikçe belirlenen 
hedeflerden uzakla�t���n�z� anlarsan�z, durup bir durum de�erlendirmesi yap�n�z. 
E�er hedeflerinizde bir de�i�iklik olmu�sa, bu hedeflerdeki gerekli de�i�iklikleri 
hayata geçiriniz. E�er hedeflerde de�i�iklik olmam��sa, hedeflerinize yeniden 
odaklan�p kendinizi ona göre ayarlamal�s�n�z.    
     
Zaman�n�z� do�ru kullanma, her meslek için oldu�u gibi, ö�retim üyeleri için de 
çok önemlidir. Hedeflere ula�mak için do�ru zamanlama �artt�r. Zamanlama 
yaparken günlük zaman çizelgeleri olu�turmak, i�inize çok yarayacakt�r. Bu zaman 
çizelgeleriyle, gerçekte harcad���n�z zaman durumunuzu kar��la�t�r�p, kendinizi 
de�erlendiriniz. 
 
Do�ru zamanlama yaparak, yapabilece�inizden fazla yük alt�na girmenizi 
engelleyebilirsiniz. Yeni ba�layan bir ö�retim üyesi olarak sizden, kimsenin 
istemedi�i tarzdaki birçok idari görevleri yapman�z istenebilir. Kariyerinizin 
ba��ndayken a��r� bir komisyon veya idari yük alt�na girmek, sizin e�itim ve 
ara�t�rma çabalar�n�z� önemli ölçüde baltalayabilir. Bu sebeple nas�l hay�r 
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denilece�ini (ne zaman ve kime) ö�renmeniz çok önemlidir. Hiçbir zaman ani bir 
kararla sorumluluklar�n ve idari görevlerin alt�na girmeyiniz ve yapamayaca��n�z 
taahhütlerde bulunmay�n�z. En az�ndan bir gün dü�ünme süresi isteyip, 
üstelenece�iniz i�i hakk�yla ve zaman�nda yapabilmenizin olanakl� olup olmad���n� 
de�erlendiriniz. 
 
Her ne ko�ulda olursa olsun, zamanlama yaparken kendinize de zaman ay�rmay� 
unutmay�n�z. Bu zaman dilimi, i�le ilgili konulardan ve problemlerden 
uzakla�man�za, sonras�nda taze bir zihinle o konulara ve problemlere tekrar 
dönebilmenizi sa�layacakt�r. Kendinize ay�rd���n�z zamanda spor yapabilirsiniz. 
Düzenli olarak bir spor faaliyetinde yer almak hem sizin sa�l���n�z aç�s�ndan, hem 
de dengeli bir vücut/kitle endeksi aç�s�ndan gereklidir. Di�er bir etkinlik olarak, 
üniversite kampüsü içerisinde, size anlaml� gelen aktivitelere kat�labilirsiniz. Tüm 
bunlar� yaparken, i� hayat�yla ev hayat� aras�nda dengeyi mutlaka sa�lamal�s�n�z.  
 
Yeni bir i�e ba�lad���n�z için, o i� hakk�ndaki bütün bilgileri, kurallar� ve 
gerektirmeleri ö�renmeniz gerekmektedir (Mabrouk 2006). Bu bilgilerin sizin 
aya��n�za gelece�ini hiçbir zaman dü�ünmeyiniz. Siz o bilgilere ula�maya çal���n 
ve ula�t���n�z bilgilerin do�rulu�unu da mutlaka teyit ettiriniz. Bir ö�retim üyesi 
olarak yasal hak ve sorumluluklar�n�z hakk�nda gerekli bilgileri edininiz. Üniversite 
yönetmeliklerini ve yasalar� okuyunuz. Bölüm ba�kan�, dekan, vb. gibi ki�ilerin 
sorumluluklar�n� ve yetkilerini ö�reniniz. Akl�n�za tak�lan konularda bölüm 
ba�kan�n�za ve di�er ö�retim üyelerine dan���n�z. Yasal prosedürleri (ba�vuru 
süreci, ne olabilir, bir dava açma, vb.) ö�reniniz. Her zaman iyimser olun ancak en 
kötüsüne de haz�rlan�n�z. Bu nedenle her durumu belgeleyin ve belgeleri mutlaka 
saklay�n�z. Hukuki bir dava durumunda, hangi dokümanlar�n kabul edilebilece�ini 
bilin ve ona göre dokümanlar� toplay�n�z. 
 
Ak�l hocas� (mentor) uygulamas�, Türkiye’de yayg�n olmasa da, birçok ülkede 
uygulamas� geni� bir �ekilde yap�lan dan��manl�k biçimidir. Bu uygulamada, siz 
ö�retim üyeli�ine yeni ba�layan bir ki�i olarak, kendinizce ideal olarak 
gördü�ünüz bir ö�retim üyesine, sizin ak�l hocan�z olmas� için teklifte 
bulunursunuz. E�er bu teklif olumlu kar��lan�rsa, o ki�i sizin ak�l hocan�z olur ve 
ataca��n�z her ad�mdan önce onun fikrini alarak de�erlendirmelerinizi yapars�n�z. 
Unutmay�n�z ki, böyle bir yard�m�n/dan��manl���n ne kadar gerekli ve yararl� 
oldu�unu ak�l hocalar� da çok iyi bilmektedirler. Onlar da bir gün bu i�e yeni 
ba�lam��lard� ve bir rehbere ne kadar ihtiyaç duyduklar�n� hat�rlamaktad�rlar. Ak�l 
hocal��� hakk�nda daha detayl� bilgiye ula�mak için King 2003 adl� referans� 
okuyabilirsiniz.  
 
�yi ve ilgili bir ak�l hocas� seçiniz ve onunla iyi i� ili�kileri kurmaya ba�lay�n�z. Birçok 
de�i�ik konu için de�i�ik ak�l hocalar� seçebilirsiniz. Ara�t�rma çal��malar� ve 
destek program� ba�vurular� için farkl�, ö�retim çal��malar� için farkl�, genel 
konular için farkl� ki�ileri seçebilirsiniz. Ancak ak�l hocalar�n�n ula��labilinirli�i 
önemli bir konudur, bu sebeple ak�l hocalar�n�z�n sizin bölümünüzden olmas�nda 
büyük fayda vard�r. 
 
Akademik hayat�n�z�n ba�lang�c�, terfi ve atamalardan bahsetmek için çok erken 
olsa da, haz�rl�klar�n�z� bu yönde yapmak için tam zaman�d�r. �lk olarak, akademik 
ilerleme ve atamalar için gerekli olan resmi veya gayr�resmi kriterleri ö�renin ve 
anlad���n�zdan emin olunuz. Bu bilgiler �����nda, özgeçmi� ve ö�retim dosyan�z� 
olu�turmaya ba�lay�n�z. Bu dosyaya, e�itim, ara�t�rma ve idari konularda 
gerçekle�tirdi�iniz bütün katk�lar� ekleyiniz. E�itim konusunda örnek vermek 
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gerekirse: Betonarme dersinin i�leyi�inde yapt���n�z de�i�iklikleri, nedenlerini, 
umulan ve kar��la��lan sonuçlar�n� vurgulayarak haz�rlad���n�z doküman� e�itim 
dosyan�za ekleyiniz. Dosyay� ba�tan itibaren düzenli olarak olu�turursan�z, ileride 
gerekti�i zaman, büyük bir i�in üstesinden gelmi� olursunuz. Dosyan�z� 
olu�tururken, te�ekkür mektuplar�n�, destekleyici yaz�lar�, vb. unutmay�n�z. Bu gibi 
dokümanlar� belki de hiç kullanmayacaks�n�z ancak e�er gerekirse, en az�ndan 
nerede bulaca��n�z� bileceksiniz.   
 
��ler her zaman iyi gitmeyebilir. Ö�retime ba�lad���n�z ilk y�lda mükemmel olmak 
zorunda de�ilsiniz. Ayr�ca bu ilk y�lda, hiç makale yazamam�� olabilirsiniz veya 
proje destek ba�vurular�n�z�n hepsi geri çevrilmi� olabilir. ��ler istedi�iniz gibi 
gitmedi�inde sak�n depresyona girmeyiniz. Sadece orada bulunun, orada neden 
bulundu�unuzu hat�rlamaya çal���n, ö�rencilerinizi ve meslekta�lar�n�z� dinleyin ve 
içgüdülerinize güveniniz. Uyu�mazl�klar veya çat��malar ç�kt���nda diplomatik 
olmaya çal���n�z. Sorun yarat�c� de�il, çözüme yönelik ad�m at�c� olunuz. 
Unutmay�n�z ki, dünyay� (bölümünüzü) tek günde de�i�tiremezsiniz. Bunun için 
kendinize ve dünyaya zaman tan�y�n�z. 
 
Sosyal yal�t�m, yeni ö�retim üyelerinin ortak problemlerinin ba��nda gelmektedir. 
Böyle bir duruma dü�memek için gerekli tüm çabalar� gösteriniz. Bölümünüzdeki 
bütün sosyal faaliyetlere mutlaka kat�l�n�z. Hatta baz� faaliyetlerin 
organizasyonunda ön s�ralarda yer al�n�z. �dari personelle iyi ili�kiler içinde olunuz. 
Sizin için ve sizinle çal��anlar� motive etmek, ba�ar�y� elde etmek için çok 
önemlidir. Bu sebeple, idari personeli, ö�rencilerinizi ve çal��ma arkada�lar�n�z� 
gerekti�i zaman takdir etmeyi ve ödüllendirmeyi unutmay�n�z. 
 
Her hafta en az 2 ila 4 saatinizi di�er ö�retim üyeleri ile ili�kilere ay�r�n�z. 
Ara�t�rma ve ö�retim çal��malar�n�za fayda sa�layacak ba�lant�lar olu�turunuz. �yi 
ili�kiler iyi fikirler olu�turur. Bazen ara�t�rma projelerinin ba�layabilmesini sa�lar 
veya ö�retim ba�ar�n�z� artt�r�r. Bu sayede ara�t�rma, ö�retim ve idari konularda 
mevcut olan geli�meleri aran�zda payla��n�z. Onlar�n ve sizin devam ettirdikleriniz 
projelerden bahsediniz. Birlikte yap�labilecek ortak çal��ma potansiyelini 
de�erlendiriniz. Bran�lar aras� çal��malar tüm dünyada takdir gören önemli 
çal��malard�r. Bu çal��malar� yapmak için ise di�er bran�lardan ö�retim üyeleriyle 
tan��man�z �artt�r. Bu sebeple di�er bran�lardan ö�retim üyeleriyle tan��mak için 
elinizdeki bütün f�rsatlar� kullan�n�z.  
 
 
Ö�retim Üzerine: 
 
Mühendislik E�itimi’ndeki geleneksel yöntem, genel konulardan (ilke, kanun ve 
teoriler) ba�lan�larak, belirli durumlara bu genel konular�n uygulanmas� sistemine 
yani tümdengelim sistemine dayan�r (Felder ve Brent 2004). Birçok derste, ö�retim 
üyesi ilk önce teorileri, ilkeleri, kanunlar�, matematiksel yöntemleri ve 
algoritmalar� ö�retir. Ard�ndan bu matematiksel yöntemleri ve algoritmalar�, 
ö�rencilerin uygulayabilecekleri al��t�rmalar ve ödevler verir. �n�aat Mühendisli�i 
Müfredat� da yine ayn� prensiple olu�turulmu�tur. Ö�renciler ilk y�llar�n� temel 
matematik ve fizik derslerini ö�renekle geçirir. �kinci ve hatta üçüncü y�llar�n� da 
temel mühendislik bilimi derslerini ö�renir. Son sene ise ö�renciler ilgi alanlar�na 
göre dersler seçerek, bir konuda uzmanla��rlar ve bitirme projesi ile de 
uzmanla�t�klar� konuda ilk üç senede ö�rendikleri temel bilgileri kullanarak bir 
yap� analiz eder ve tasar�m�n� yaparlar.     
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Tabi ki nas�l ö�renebilece�imiz, ki�iden ki�iye de�i�en bir durumdur. Baz�s� derste, 
baz�s� kitaptan çal���nca, baz�s� ba�kalar�n�n notundan ders sonras� çal��t���nda 
ö�renir. Bu sebeple ilk olarak ö�renme tiplerini bahsedelim. Ö�renme tipleri 
ö�rencilerin bilgiyi alma ve i�lemeleri için de�i�ik yöntemlerdir. Bu yöntemleri 
anlamak, herhangi bir dersi tasarlarken, ilk ad�mlar� atabilmek için çok önemlidir. 
Bu yöntemler genel olarak üç çe�ittir (Felder ve Brent 2004): 
 
Aktif Ö�renme: Ö�rencilere s�n�f içinde yapt�r�lan aktivitelerle, ö�retilen ders 
malzemesi ile ö�rencilerin iç içe geçmesi sa�lan�r. Bu aktiviteler, ö�rencilerle 
anlat�lan konuyu birbirine ba�lad��� sürece, her tür aktiviteyi içerir. Ö�rencilere 
bireysel olarak veya küçük gruplar halinde, bir soruyu cevaplamak için, cevaba 
nas�l ba�lanaca��n� bulmak için, bir sorunun veya çözüm basamaklar�n� bulunmas� 
için, yeni fikirler olu�turmak için, hatay� saptamak için, biraz önce anlat�lan ders 
hakk�nda sorabilecekleri sorular� dü�ünmek için, vb. için belirli bir zaman verilir. 
Bu süre sonunda ö�retim üyesi, bireylerin veya gruplar�n cevaplar�n� s�ras�yla 
alarak do�ru cevaba ula��lmas�n� ve ö�rencilerin o konuyu daha iyi anlamalar�n� 
sa�lar.   
       
Mü�terek Ö�renme: �ki veya daha fazla ö�rencinin bir araya gelerek, bir ödevi 
veya projeyi beraberce yapmalar� ile ö�renmeleri sa�lanan yöntemdir. Mü�terek 
ö�renme ö�rencilerin tak�m çal��mas� yeteneklerinin geli�mesini sa�lar. Ayn� 
zamanda ö�rencilere, kendi yapt�klar� bölüm için, tak�m�n di�er üyelerine kar�� 
ki�isel sorumluluk kazand�r�r. Unutmay�n�z ki, �n�aat Mühendisli�i Ö�rencileri 
mezun olduktan sonra, mutlaka tak�mlar halinde çal��acaklar ve performanslar� 
da, onlar�n teknik becerilerinden çok, üyesi olduklar� tak�ma ne kadar uyum ve 
katk� sa�lad�klar�yla de�erlendirilecektir.    
 
Soruna Dayal� Ö�renme: Ö�retilecek malzeme, bir sorun ortaya konularak, o 
sorunun çözümü vas�tas�yla ö�rencilere aktar�l�p, ö�rencilerin bu malzemeyi 
özümsemesine ve hat�rlamas�na yönelik bir yöntemidir.  
 
Bu ö�renme yöntemleri �����nda derslerinizin içeri�ini haz�rlamal�s�n�z. Dersin 
özetini haz�rlarken, dersin tam bir tan�m�n� yap�n�z. Dersin amac�n�, içeri�ini, ders 
ve yard�mc� kitaplar�, kullan�lacak yöntem ve de�erlendirme konusunda 
aç�klamalarda bulununuz. Ödevlerin ve s�navlar�n �ekli, de�erlendirilmesi ve 
tarihleri konular�nda gerekli detaylar� belirtiniz. Dersin amaçlar�n� ö�renim ç�kt�lar� 
�eklinde olu�turunuz. Ba�ka bir de�i�le, ö�rencinin Betonarme 1 dersini 
tamamlad���nda, kavramsal olarak ne yapabilece�ini maddeler halinde 
s�ralay�n�z. E�er ö�renim ç�kt�lar�n� anla��l�r bir �ekilde tespit ederseniz, dersin geri 
kalan� ve planlamas�, bu ç�kt�lar� verece�inden dolay� çok kolayla�m�� olacakt�r. 
Ö�renim ç�kt�lar� ile ilgili daha detayl� bilgi için Adam 2006’ya bak�n�z. 
 
Derslere gere�inden fazla de�il, gerekti�i kadar zaman ay�rarak haz�rlan�n�z. 
Derslere haz�rlanma sürenizi, dersin verildi�i ilk seneden sonra, her ders saati 
ba��na en fazla 1,5 saat olarak s�n�rlay�n�z.   
 
Ders ba�lamadan en az 10 dakika önce s�n�fta olunuz. Bu �ekilde derse ko�arak, 
nefes nefese, aceleci bir �ekilde gelmi� olmayacaks�n�z. Derse ba�lamadan önce 
derin bir nefes al�n ve rahatlay�n�z. �stekli, duyarl� ve sab�rl� bir �ekilde ö�retiniz. 
Siz istekli olursan�z, ö�rencileriniz de istekli olur. 
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Dönem ba��ndaki ilk derste, ö�rencilerinizden neler bekledi�inizi aç�kça belirtiniz. 
Bu beklentileri, dönem süresince derslerde belirli s�kl�kta tekrar ediniz. Ö�renciler 
sürprizlere, özellikle notlar�n� etkileyebilecek olanlar�na, genelde aç�k de�illerdir. 
Bu sebeple sürprizlerden uzak durunuz. Dersin ba��nda onlara hangi konuyu 
anlataca��n�z� belirtin, konu anlat�n ve ders sonunda anlatt���n�z konuyu 
özetleyiniz. 
 
Ö�rencilerinizi ismen tan�man�z onlar üzerinde daha etkili olman�z�, onlar�n da 
derse daha aktif kat�lmalar�n� sa�layacakt�r. Aktif bir s�n�f her an alarmdad�r ve bu 
�ekilde ö�renir. Pasif bir s�n�f�n ise ö�renme ihtimali vard�r. Bu sebeple kat�l�m�, 
sorular� ve tart��malar� destekleyiniz. Bütün bilgiyi vermek yerine, ö�rencilerin o 
bilgilere ula�mas�n� sa�lay�n�z. Ö�rencilerinizin ö�renme iste�ini ortaya ç�karmak 
için, onlara gerekli motivasyonu veriniz. Ö�rencileriniz konu�urken de onlar� 
dinleyiniz. 
 
Acele ederek ö�retmek kötü bir yöntemidir. Yava� bir �ekilde ö�reterek, 
ö�rencilerin soru sormalar�na ve birbirleriyle etkile�ime girmelerine zaman 
tan�y�n�z. Yüksek miktardaki ders malzemesinin h�zl� bir �ekilde ö�retilmesi, 
ö�rencinin kat�l�m�n� sa�lamak gerçekten çok zordur. Bu nedenle, ö�rencilerinizin 
dönem içerisinde verilecek 50 fikri anlay�p benimsemesi, 100 adet fikrin pasif 
olarak deftere yaz�lmas�ndan çok daha etkili olacakt�r. 
 
Derslerin sonunda veya bir sonraki dersin ba��nda tam olarak anla��lmam�� 
konular� toparlamak için gereken zaman� b�rak�n�z. Örnek olarak: Ö�retim üyesi, 
dersi be� dakikal���na durdurarak ö�rencilere “Bugünkü dersin en önemli noktas� 
neydi?” ve “Bugünkü dersin en anla��lmayan noktas� neydi?” diye iki soru yöneltir 
ve isim vermeden bir ka��da bu sorular� cevaplamas�n� ister. Ö�retim üyesi 
dersten sonra gelen cevaplar� de�erlendirir, dersin en anla��lmam�� noktas�n� 
bulur ve bir sonraki dersin ba��nda, bu konuya tekrar de�inerek konuya aç�kl�k 
getirir (Angelo ve Cross 1993).   
 
Ara�t�rma çal��malar�yla dersleri bütünle�tirin ve ö�rencilerin �n�aat Mühendisli�i 
hakk�nda heyecan duymalar�n� sa�lay�n�z. Kendi deneyimlerinizi kullanarak 
ö�retmek, ba�kalar�n�nkini kullanmaktan çok daha iyidir. Bundan daha fazla zevk 
duyacaks�n�z ve ö�rencileriniz de bunu hissedeceklerdir.    
 
Kendinize göre uygun olan not verme (de�erlendirme) sistemini olu�turunuz. Ba�ta 
bu konuya ay�raca��n�z zamana de�ecek ve olu�turaca��n�z not verme sistemi 
daha sonradan olu�abilecek kar���kl�klar� engelleyecektir.  
 
Küçük olaylara veya birkaç ki�inin �ikâyetine ald�rmay�n�z. Herkesi ayn� anda 
mutlu etmek hiçbir zaman mümkün de�ildir. Bu sebeple ço�unlu�u dinleyiniz. 
Örnek vermek gerekirse, bir ö�renciniz bir soruyu anlamad�ysa, s�n�f�n da o 
konuyu anlay�p anlamad���n� parmaklar�n� kald�rarak göstermelerini isteyiniz. E�er 
s�n�f�n ço�unlu�u anlam�� ve birkaç ki�i anlamam��sa, s�n�f�n zaman�n� çalmamak 
için o ki�ileri dersten sonra kendi odan�za ça��r�n ve konuyu aç�kl��a kavu�turunuz.  
 
Ö�rencilerin kopya çekmelerini ve akademik sahtekârl�k yapmalar�n� göz ard� 
etmeyiniz. Bu konularda neler yapaca��n�z� ba�tan belirtiniz. Kopya çekme olaylar� 
veya akademik sahtekârl�k durumlar�nda mutlaka durumu bölüm ba�kan�n�za 
iletiniz. Sak�n bu çe�it problemleri geçi�tirmeye çal��may�n veya görmemezlikten 
gelmeyiniz. Görmemezlikten gelmeniz demek, bu durumun sizin derslerinizde 
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daha da yayg�nla�maya ba�layaca�� ve ö�renciler üzerinde kronik bir hal almaya 
ba�layaca�� demektir. Unutmay�n ki buradaki amaç, ö�renciyi bu durumdan 
kurtar�p, ona do�ru yolu göstermektir.     
 
Ö�retim yetene�inizi geli�tirmek için ak�l hocan�zdan destek al�n�z. Onu 
derslerinize davet edin, ders sonunda nelerin iyi gitti�i ve nelerin daha iyi 
olabilece�i konusundaki fikirlerini ö�reniniz. Onun s�n�f�n� ziyaret ediniz. Ders 
ba�lamadan önce ak�l hocan�z�n ders hakk�ndaki planlar�n� tart���n�z. Ders 
bitiminde ise, ders hakk�ndaki fikirlerinizi ortaya koyunuz. Bölümünüzdeki di�er 
etkin ö�retim üyelerini bulun ve onlar�n baz� derslerine kat�l�n�z. Bölüm d���ndan 
sizin verdi�iniz dersleri, ö�retim yönteminizi de�erlendirebilecek bir ö�retim üyesi 
bulun ve onun de�erlendirmelerini göz önüne al�n�z. 
 
Unutmay�n ki, nas�l ö�retece�inizi ö�renmek, ö�retme yeteneklerinizi ke�fetmek 
ve bu yeteneklerinizi geli�tirmek bütün kariyeriniz süresinde devam edecek bir 
süreçtir. Mümkün oldu�u zamanlarda ö�retim geli�tirme kurslar�na kat�lman�z, bu 
sürece olumlu etki yapacakt�r. Bu, sizin i�e ba�lad���n�z�n ilk senesinde 
gerçekle�tirebilece�iniz bir olay de�ildir. Bir �eyi düzgün yapmak için en az üç 
deneme gereklidir. Bu nedenle ilk y�l kendinizden çok fazla bir �ey beklemeyiniz. 
Dersin amaçlar�na uygun konular� ö�retmeye çal���n�z. �kinci sene biraz daha 
kolay olacakt�r. Üçüncü sene dersi “çantada keklik” göreceksiniz ve hatta ders 
s�k�c� gelmeye ba�layacakt�r. ��te bu a�amada baz� denemelere ba�layabilirsiniz ve 
dersten daha fazla zevk alabilirsiniz.    
 
E�er verece�iniz bir dersi bir anda bütünüyle de�i�tirmeye çal���rsan�z, bu hem sizi 
y�pratacak, hem de çok k�ymetli ara�t�rma zaman�n�z�n büyük bir k�sm�n� 
çalacakt�r. Bunlara ek olarak, sizin üzerinizde yo�un bask� olu�acak ve ö�renciler 
de bu büyük de�i�ime kar�� yine ayn� büyüklükte bir direni� göstereceklerdir. 
Bunun yerine yeni yöntemlerden bir ya da iki tanesini seçerek, yava� yava� 
uygulamaya ba�layabilirsiniz. Siz ve ö�rencileriniz yeni uygulamalara al��t�ktan 
sonra uygulamalar� geni�leterek tüm dersi kapsamas�n� sa�layabilir veya yeni 
uygulamalarla ö�rencileri tan��t�rabilirsiniz. Bu �ekilde ö�retiminiz büyük bir 
ilerleme dönemine girecek ve y�llar boyunca kendi kendini yenileyen bir ö�retim 
program�n�z olu�acakt�r. Bu da bütün ö�retim üyelerinin ihtiyac� olan en önemli 
unsurdur.     
 
 
Ara�t�rma Üzerine:  
 
Akademik çal��malar�n�z�n odaklanmas�n� sa�lay�n�z. Birçok birbirinden ba��ms�z 
konuyla ilgili ara�t�rmalardan kaç�n�n�z. Genel konularda uzman olmak, 
günümüzde pek de�erli de�ildir. Ara�t�rmalar�n�z�n tematik olmas�n�, kendinizin de 
o konu üstünde deneyim kazanman�z� ve uzmanla�man�z� sa�lay�n�z. O alanda 
gitgide tan�nmaya ba�lay�p ulusal ve uluslararas� uzman haline geliniz. Unutmay�n 
ki ara�t�rma destekleri, o alanda kendini ispat etmi� ki�ilere çok daha kolay 
verilmektedir.   
 
Her zaman yaz�n�z, yaz�n�z, yaz�n�z. Proje destekleri için teklifler, yay�nlanmas� için 
de makaleler yazmaya düzenli olarak (günlük 30 ila 60 dakika) zaman ay�r�n�z. 
Yazd���n�z makalelerin ve destek ba�vurular�n�n masan�z�n üzerinde de�il, postada 
olmas�n� sa�lay�n�z. 
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Çevrenizdeki mevcut ara�t�rma desteklerini hemen ara�t�r�p ö�reniniz. 
Ara�t�rmalarda kullan�labilecek finans kaynaklar�n� saptay�p onlar� elde ediniz. 
Ara�t�rma program�n�z için destek ararken, sadece yeni ö�retim üyeleri için olan 
destekleri göz ard� etmeyiniz. Ara�t�rma orta�� bulmak için aktif olunuz. Sizinle 
ayn� ara�t�rma ve ö�retim merak� olan di�er ö�retim üyelerini belirleyiniz. Onlarla 
beraber yapabilece�iniz aktiviteleri ve projeleri olu�turup hayata geçiriniz.  
 
Nas�l bir destek arad���n�z önemli olmaks�z�n, e�er bir destek istiyorsan�z 
kullanabilece�iniz en iyi yöntem, ara�t�rman�z�n ön çal��ma sonuçlar�d�r. Bu ön 
çal��malar sayesinde ara�t�rma fikrinizin uygulanabilir oldu�u kan�tlanacak ve 
ara�t�rma projenizin desteklenme olas�l��� artacakt�r. E�er ara�t�rma laboratuar�n�z 
daha haz�r de�ilse, di�er bir ö�retim üyesinin laboratuar�n� veya di�er 
üniversitelerdeki laboratuarlar� kullanmak için izin isteyiniz. E�er ö�renciniz de 
yoksa i�i kendiniz yap�n�z.   
  
Ara�t�rma projeniz için destek ba�vurusu yapmadan önce, meslekta�lar�n�zdan 
öneri ve tavsiyelerde bulunmas�n� isteyiniz. Destek ba�vurusunun ilk tasla��n� 
olu�turduktan sonra, bu ba�vuruyu de�erlendirmesi için benzer konularda çal��an 
sizden deneyimli ö�retim üyelerinin ve ak�l hocan�z�n okumas� için teklifte 
bulununuz. Ak�l hocan�zla beraber ba�ar�l� ve ba�ar�s�z destek tekliflerini 
de�erlendiriniz. Onunla bu konu hakk�nda tart���n ve gerekirse ondan gerekli 
yerlerdeki ki�ilerle ba�lant�ya geçmesini isteyiniz. Ara�t�rmalar�n�z�n geli�ebilmesi 
için, yasal, etik ve sayg�l� oldu�unuz sürece, her türlü kaynaktan faydalan�n�z. Bu 
de�erlendirmelerden sonra, ba�vuruya son halini vererek teslim edebilirsiniz.    
 
Destek ba�vurular�n�z�n kabul edilmemesine al���k olunuz. Destek ba�vuru 
de�erlendirme komisyonlar�nda olmak, nelere dikkat ettiklerini ö�renmek 
aç�s�ndan iyi bir deneyim olur (genelde ilk birkaç sayfa en önemli sayfalard�r). Size 
rehber olabilmesi için kabul olmu� destek tekliflerine bak�n�z.   
  
Ö�rencilerinizi, ara�t�rmalar�n�za, destek ba�vurular�n�z�n yaz�m�nda, 
laboratuar�n�z� kurmada, bir alet çal��t�rmada yard�m etmeleri için devaml� olarak 
destekleyiniz. Bütün bu aktiviteler çok faydal� e�itim faaliyetleri olup, 
ö�rencilerinize çok k�ymetli deneyimler kazand�racak ve uzun dönemde kariyer 
geli�imlerine faydal� olacakt�r. Kendi verdi�iniz derslerde, ara�t�rma alanlar�n�z� 
onlarla payla��n�z. Gerekirse, di�er ö�retim üyelerinin derslerinin son 5 
dakikas�nda konu�mak için izin isteyiniz. Onlar�n size gelmesini beklemeyiniz. Siz, 
onlar� kendinize yönlendiriniz. Özellikle yüksek lisans ö�rencilerini kendinize 
çekmeye çal���n ve onlara dan��manl�k öneriniz. 
 
Mülakat teknikleri konusunda bir e�itim al�n�z. Bu teknikler, bir teknisyen, post-
doc, sekreter ve hatta yüksek lisans ö�rencisi al�rken i�inize çok yarayacakt�r. 
Unutmay�n�z ki, çal��aca��n�z ki�ileri belirlemek karmam�� bir i�tir. Bu sebeple 
seçim sürecine ne kadar haz�rl�kl� olabilirseniz, do�ru ki�iyi seçmeye o kadar yak�n 
olacaks�n�z.   
 
Ara�t�rmalar�n�z� ba�kalar�na gösterebilmenin en iyi yolu, kendi ara�t�rma 
konunuzu etkin bir �ekilde anlataca��n�z bir seminer vermektir. Yapt���n�z 
çal��malar�, ulusal veya uluslararas� konferanslarda ve üniversitelerde sununuz. 
Uluslararas� tan�nman�z� sa�lamak için, uluslararas� konferanslarda sunu�lar 
yap�n�z. Uluslararas� dergilerde makaleler yay�nlay�n�z.  
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SONUÇ VE ÖNER�LER 
 
Akademik dünyaya ilk ad�m�n�z� atm�� bulunman�z, hem heyecan verici, hem de 
biraz korkutucu olabilir. Bu yolda ba�ar�ya ula�mak için hem genel anlamda, hem 
de e�itim ve ara�t�rma çal��malar�n�zda ba�ar�l� olmal�s�n�z. Bu makalede sunulan 
önerileri dikkate almak, ba�ar�y� yakalaman�za yard�mc� olacakt�r. Unutmay�n�z ki 
sizin ba�ar�l� olman�z, sizin yeti�tirece�iniz meslekta�lar�n�z daha da ba�ar�l� 
yapacak, bu sayede herkes için kazanç sa�lanm�� olacakt�r. 
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TÜRK�YE’DE ÜN�VERS�TE E��T�M�N�N DURUMU, SORUNLARI VE  
ÇÖZÜM ARAYI�LARI 

 
Basri Mert Tu�lu* 

 
 

Ö�RENC� N�TEL���NDE DE���MELER 
 
Ülkemizde üniversiteler liselerin devam� gibi alg�lan�yor ve herkes üniversiteye 
gidecekmi� gibi hissediyor. Bundan dolay� da mezun olan her ö�rencinin birincil 
amac� üniversiteye girmek oluyor. Çünkü Türkiye ara eleman yeti�tirmek 
konusunda ciddi s�k�nt�lar ya�ad���ndan i� bulabilmek ad�na, üniversiteye girmek 
kaç�n�lmaz oluyor. 
 
Farkl� bir durum da birçok yeni üniversitenin aç�lmas�yla birlikte dört y�ll�k 
üniversite mezunlar�n�n k�sa dönem askerlik yapabilmelerine olanak 
sa�lamas�ndan dolay� da birçok ki�inin tercih sebebi oluyor. Buda ö�rencinin ve 
e�itimin kalitesinin dü�mesine sebep olmaktad�r. 
 
Bununla beraber iyi geli�melerde olmuyor de�il üniversiteye gelen ö�renci say�sal 
derslerle ilgili daha donan�ml� olarak geliyor, eskiden birçok ö�retim görevlisi 
ö�rencinin limit, türev, integral vs. bilmemesinden dolay� e�itimde dü�ü� oldu�unu 
söylemekte idi. E�itim ö�retim sisteminde de�i�imlerinin de�i�mesiyle birlikte bu 
azalm�� görünmektedir. 
 
 
Sonuç 
 
Ara eleman yeti�tirilmesi konusunda gerekli yat�r�mlar yap�lmal�d�r. Üniversite 
mezunlar�n�n i� bulma olanaklar�n�n artmas�yla birlikte insanlar�n alg�lar�nda da 
de�i�meler meydana gelecek ve üniversiteye giren ö�renci niteli�inde e�itim ve 
donan�m olarak yükseli�ler görülecektir. 
 
 

Ö�RET�M ELEMANI N�TEL��� VE YETERL�L��� 
 
Türkiye de üniversitelerde yetersiz altyap� bulunmas�ndan dolay� ö�retim 
elemanlar� kendilerini yeteri kadar geli�tirememektedir. Maa�lar�n azl���, 
kütüphanelerin yetersizli�i, kaynaklar�n pahal� olmas�ndan dolay� yeteri kadar 
faydalanamamaktad�r. Fakültelere mali özerklik verilirse e�itimle ilgili 
materyallere daha fazla ula��lmas�n� sa�layacakt�r. 
 
Ba�ka bir hususta ö�retim elemanlar�n�n derslere gereken önemi 
göstermemeleridir. Teorik e�itimin belirlenen ders süresinden daha k�sa süre 
içerisinde bitirilmesidir. Derslerin ezberci sistemle geçirilmesi nedeniyle, bilginin 
geride kalmas�na neden olmaktad�r. 
 

                                                 
Basri Mert Tu�lu* 
Piri Mehmet Mahallesi 1723 Sokak Kalk�nan Apt. Kat:1 Daire:2 Isparta, Antalya 
E-posta: mert_tuglu29@hotmail.com 
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Ö�retim elemanlar�n�n en önemli görevlerinden biriside bilimsel ara�t�rmalar 
yapmaktad�r. Bu ara�t�rmalar için yeterli bütçenin ayr�lmas�yla beraber ö�retim 
elemanlar� yeni fikirleri, dü�ünceleri ö�rencilere daha rahat yans�tacaklard�r. 
Üniversiteler de kadro s�k�nt�s�n�n olmas�n� da ba�ka bir boyut olarak ele alabiliriz, 
kadro s�k�nt�s�ndan dolay� ö�retim elemanlar�n�n atanmalar� güçle�mektedir. 
Bunun için yeni kadrolar�n aç�lmas� gerekmektedir. (Ö�retim eleman� niteli�i ve 
yeterlili�i konusuna ilerleyen bölümlerde detayl� olarak de�inilmi�tir). 
 
 
Yönetim Sorunlar� 
 
Demokrat laik özgürlükçü ve sorumluluk sahibi karakterlere sahip ö�renciler ki�ilik 
özelliklerinin ye�erece�i e�itim ortamlar�nda yeti�irler. Bu çerçevede üniversite üst 
yönetimlerinin, bu türden bir özgürlük ortam� olu�turmas�nda ö�rencilerle 
kuraca�� ili�kiler büyük bir öneme sahiptir. Bu kapsamda Rektör yard�mc�lar� 
Rektör dan��manlar�ndan birinin tümüyle ö�renci sorunlar�yla ilgilenmesi 
sa�lanmal�d�r. Ö�renci temsilcilerinin kendilerini ilgilendiren konularda, çe�itli 
kurullara kat�lmalar�na olanak tan�nmal� ve ö�renci fonundan yap�lan 
harcamalar�n denetiminde söz sahibi olmalar� sa�lanmal�d�r. 
 
Üniversite düzeyinde yerine getirilmesi gereken nitelikleri farkl� çok say�da i� ve 
görev bulunmaktad�r. Üniversite düzeyinde olu�turulacak çe�itli çal��ma  gruplar� 
ve komisyonlarda uzman ö�retim elemanlar� görevlendirilmelidir. Bu kurullar�n 
alacaklar� kararlara sayg� gösterilmelidir. 
 
Üniversitelerin bugün, beklide en çok tart���lan sorunu yöneticilerin nas�l tespit 
edilece�idir. Bu konu 11. yüzy�ldan beri tart���lmaktad�r.16.yüzy�la kadar 
ö�renciler taraf�ndan seçilen rektörler daha sonra ö�retim üyeleri, bazen ö�renci, 
üniversite çal��anlar�n�n temsilcileri arac�l��� ile bazen de do�rudan mütevelli 
heyetler taraf�ndan belirlenmi�tir 
 
Ülkemizde rektörlük seçimlerinde k�smi bir seçimle, 6 aday aras�ndan ilk üçe 
girmi� olmak, sonra Yüksek Ö�retim Kurulu taraf�ndan ilk s�rada seçilmi� olmak ve 
en sonunda Cumhurba�kan� onay�n�n al�nmas� gibi her a�amas� birçok faktöre ve 
hesaba ba�l� bir süreçten geçmektedir. Baz� durumlarda siyasi yakla��mlar�n i�in 
içine girmesi üniversitelerin ö�retim üyesi seçiminde de kendini göstermesi 
kamuoyunun dikkatinden kaçmamaktad�r. 
 
Rektör adaylar� için belirli kriterleri sa�layan kültürel, altyap�s� sa�lam dil bilen, 
bilim ile sürekli irtibat halinde olan, projeler üretmi� ve ileti�imi kolay olan ki�ilerin 
aday olmas� ön ko�ul olmal�d�r.  
 
Rektör ö�retim üyeleri, ö�renciler ve çal��anlar�n olu�turdu�u bir kurul taraf�ndan 
belirlenecek bir metotla seçilmelidir. 
 
 

FAKÜLTELER�N FARKLI YAPILANMASI 
 
Fakülteler ve bölümler kendi faaliyet alanlar�na göre ayr� örgütlenebilirler. 
Mühendislik, t�p, idari bilimler ve güzel sanatlar fakültelerinin yap�lar�, beklentileri 
ve i�leri farkl� olmas� nedeniyle farkl� yap�lanmas� önemlidir. 
 
Birimlerin farkl� �ekilde örgütlenmeleri ve kendi ö�rencilerini belirleme dahil baz� 
konularda özelliklerinin olmas� birimlerin verimlilikleri aç�s�ndan önemli olacakt�r. 
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MAL� ÖZERKL�K 
 
Üniversiteler de mali özerklik en çok duyulan gereksinimdir. Dünyan�n hiçbir 
ülkesinde üniversite bütçeleri Maliye Bakanl��� ve di�er ilgililerce izne 
ba�lanmamaktad�r. Y�lsonu harcanmayan paralar� Maliye Bakanl���na 
aktar�lmamaktad�r. 
 
Bilim ve ara�t�rma bütçeleri bir milli mesele gibi görülmeli ve her türlü etkiden 
uzak olarak ele al�nmal�d�r. Ülkenin ithalat, ihracat vs gibi gelirlerinden belirli bir 
yüzde üniversite bütçelerine ayr�larak bilimin geli�mesine katk� sa�lanabilir.  
 
 

Ö�RET�M ÜYELER�N�N ÖZLÜK HAKLARI SORUNU 
 
Üniversite ö�retim üyeleri bugün toplumda ald�klar� maa�la de�erlendirilir 
duruma gelmi�lerdir. Dü�ünme yetene�i yüksek olan bir meslekteki, bir ki�inin 
dü�ündü�ü gibi ya�ayamamas� bir yana, günlük ihtiyaçlar�n� kar��layamaz duruma 
dü�mesi ayr� bir durumdur. 
 
Bilginin en yüce de�er oldu�u her zaman, tüm toplum katman�nda a��rl���n� 
hissettirmektedir. Ö�retim üyelerinin kendilerini geli�tirebilmeleri için sürekli 
okuma e�iliminde olmal�d�r. Yabanc� kaynaklar�n ne denli pahal� oldu�u 
bilinmektedir. Ö�retim üyelerinin çal��ma ortamlar� günümüz �artlar�na göre 
yeniden düzenlenmelidir. Bilginin en önemli araç oldu�u günümüzde ö�retim 
üyelerine bilgisayar, internet sa�lanamamaktad�r. Kullan�lan e�itim teknikleri hala 
istenilen düzeyde de�ildir. Dersler çok eskilerden çevirisi yap�lm�� kaynaklarla 
yap�lmaktad�r. Ö�retim elemanlar�n�n büyük ço�unlu�u son y�llar�n bilimsel 
faaliyetlerini yeterince takip edemedikleri için ayn� ölçüde ö�rencilerine dünyadaki 
son geli�meleri aktaramamaktad�rlar. 
 
 

Ö�RENC�LER�N ÖRGÜTLENME SORUNLARI 
 
Eskiden üniversite yöneticileri ö�renciler taraf�ndan seçilirdi. Bugünde bat� 
üniversitelerin de ö�renci konseyleri maddi ve manevi anlamlarda güçlü 
kurulu�lard�r. Üniversitelerin gençli�in fikirlerini sergiledi�i ortam olmad��� gibi 
kendilerini ifade edecek ve gerekti�inde sorunlar� kendilerinin ad�na üst 
makamlara iletecek bir örgütleri de olmam��t�r.  
 
Geli�mi� ülkede her dü�ünceden, renkten ak�mlar ve sosyal faaliyetler üniversiteler 
de geli�ir ve bu faaliyetler üniversite ö�rencisini üniversiteli yapar aksi takdirde 
ülkenin gelecekteki yöneticileri ve büyükleri bilgi ça��n�n gere�ini yerine getirecek 
giri�ken fikir ve bilgi sahibi olmaktan yoksun olacaklard�r. 
 
 
Yetersiz Alt Yap� Sorunlar� 
 
Türkiye ‘de üniversite e�itiminde, altyap� sorunlar� üniversitelere göre farkl�l�k 
göstermekle birlikte birçok problemler görülmektedir. Üniversite e�itiminde alt 
yap�da kar��la��lan problemleri a�a��daki gibi s�ralayabiliriz: 
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- S�n�flar çok kalabal�kt�r. 

- Yeterli say�da ö�retim eleman� yoktur ve ö�retim elemanlar�n�n ücretleri çok 
dü�üktür. 

- Ö�renciler yeterli seviyede yabanc� dil bilmemektedirler. 

- Dersler ile ilgili Türkçe kitaplar�n ve ders notlar�n�n say�s� yeterli de�ildir. 

- Kütüphaneleri yetersizdir. 

- Genelde sadece bilgi aktaran ve ezbere dayanan bir e�itim sistemi mevcuttur. 

- Laboratuvar imkânlar� azd�r az deney yap�lmaktad�r. 

- Üniversitelerin mali kaynaklar� çok azd�r, ara�t�rma altyap�s�n�n yetersizli�i 
nedeniyle üniversitelerde yeterli kalite ve say�da ara�t�rma yap�lmamaktad�r. 

- Endüstri ile yap�lan ortak çal��malar çok azd�r. 

- Yüksek lisans e�itimi birçok üniversitede verimli bir �ekilde yap�lmamaktad�r. 

- Ö�retim eleman� yeti�tirme süreci verimsiz ve çok yava� ilerlemektedir.. 
 
Bölümlerin ço�unda ö�retim eleman� say�s�, laboratuvar imkânlar�, dershaneler ve 
alt yap�lar yeterli de�ildir. Üniversitelerde yeni bölümlerin kurulmas�, kurulmu� 
olanlar�n varl���n� sürdürmesi ve bunlar�n y�ll�k kontenjan say�lar�n�n belirlenmesi 
gibi konular�n arz talep kural�na göre, ülke ihtiyaçlar� çerçevesinde yap�lmas� 
gerekir. Ne yaz�k ki bu �ekilde davran�lmad��� için, de�i�ik dallardaki bir çok 
üniversite mezunu i�siz kalmaktad�r. Ancak, bu konuda sorunun çözümünü 
zorla�t�ran iki unsurun varl���n�; yani, ülkemizdeki h�zl� nüfus art��� ile ortaö�retim 
sistemindeki çarp�kl���n da etkisini göz önünde bulundurmak gerekir  
 
Son on y�l içinde kurulmu� olan bölümlerin ço�unda e�itim laboratuvarlar� 
yetersizdir. Önceden bu alt yap�y� kurabilmi� bölümlerde ise, gerek y�pranma 
nedeniyle, gerekse teknolojinin geli�mi� olmas� nedeniyle laboratuvarlar�n 
yenilenme ihtiyac� vard�r. Bir kaç üniversitenin d���nda, bölümlerin ara�t�rma 
laboratuvarlar� yoktur. Makina teçhizat ödenekleri yetersizdir. Döner sermaye 
gelirleri çok az olup, endüstriye sa�lad�klar� hizmetler içinde deney gelirleri çok az 
yer tutmaktad�r.  
 
Lisansüstü e�itim için yurt d���na gönderilen elemanlar, gittikleri üniversitelerin ve 
ülkelerin ko�ullar�nda çal��malar yapmakta (bu konular�n birço�u ülkemiz 
problemlerinden uzak konulard�r) ve geri döndükleri zaman, ara�t�rma yapt�klar� 
konular�n döndükleri üniversitede olmad�klar�n� görmektedirler. Doktoralar�n� yurt 
d���nda yapm�� elemanlar�n büyük bir k�sm�, imkanlar elvermedi�inden kendi 
konular�nda ara�t�rma ortam� geli�tirememektedirler 
 
Üniversitelerde ö�rencilerin kendi ba�lar�na bir problemi çözme yetene�inin 
geli�tirilmesi sa�lanmal�d�r. Belirli bir disiplin alt�nda, serbest dü�ünce ve çal��ma 
desteklenmeli, bilimsel çal��malarla ilgili bürokratik engeller azalt�lmal�d�r. 
Ara�t�rma merkezleri ve teknoparklar özendirilmeli, bu birimlere kadrolar 
sa�lanmal�d�r. Ara�t�rmaya ve endüstriyel çal��malara öncelik veren ö�retim 
üyelerinin yönetici olmas� te�vik edilmelidir.  
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Günümüzde, h�zla de�i�im gösteren teknolojik, ekonomik ve dü�ünce alan�ndaki 
ko�ul ve ihtiyaçlar, üniversiteleri de�i�en dünya düzenine uygun ö�retim yapmaya 
zorlamakta ve üniversite yönetimlerini, e�itim-ö�retimde yeni yakla��m modelleri 
aramaya yöneltmektedir. H�zla geli�en teknolojileri yakalamak ve üretmek için, 
mühendislik e�itiminde gerekli de�i�imlerin yap�lmas� zorunludur Ülkemizin h�zl� 
kalk�nmas� için ö�rencilere kendi ba��na i� yapabilme, kendi i�ini kurabilme 
özelliklerinin verilmesi gerekir. �nternet altyap�s�n�n geli�tirilerek ö�retim üyeleri ve 
ö�renciler taraf�ndan verimli bir �ekilde kullan�m�n�n yayg�nla�t�r�lmas� 
sa�lanmal�d�r.  
 
 
Sonuç 
 
1. Bölümler gerekli alt yap� kurulmadan aç�lmamal�d�r. Bina, derslik, 

laboratuvar, ö�retim üyesi, makina teçhizat, kütüphane, internet olanaklar� 
gibi s�ralanabilecek alt yap� sorunlar� çözülmelidir. 

2. Ö�retim üyeli�i cazip hale getirilmeli, ö�retim üyesi aç���n� gidermek için 
programlar geli�tirilmeli, var olan programlar desteklenmelidir. 

3. Yüksek lisans ve doktora programlar� evrensel bilime katk�da bulunman�n yan� 
s�ra, ülkenin ihtiyaçlar�n� kar��layacak biçimde düzenlenmelidir. 

4. Geli�en teknoloji ve ihtiyaçlara göre e�itim programlar� yenilenmeli, yeni 
aç�l�mlar ve deneyimler payla��lmal�d�r. Ders programlar� dinamik ve interaktif 
hale getirilmelidir. 

5. Ö�retimin temel ö�esi olan ö�rencilerin e�itimle ilgili sorunlar�n�n çözümü 
için, içten ve do�rudan çaba harcanmal�d�r. 

 
 
Bili�im Teknolojilerinin E�itime Etkileri 
 
Bili�im ve ileti�im teknolojilerindeki de�i�me, e�itimin en önemli girdisi olan 
ö�rencilerde de de�i�meye neden olmu�tur. Ö�rencilerdeki de�i�me, ö�retmenleri 
de etkilemekte, art�k geleneksel yollar ve araçlar� kullanmalar� durumunda çe�itli 
güçlüklerle kar��la�malar�na neden olmaktad�r. Türkiye’de Dünya Bankas� Kredisi 
destekli Müfredat Laboratuvar Okullar� Modeli, seçilmi� okullarda daha yo�un bir 
bilgisayar destekli e�itim sa�lamaya yol açmaktad�r. Ancak ba�lang�çta 
gerçekle�tirilen tesis ve donan�m sa�lanmas�, uzun dönemde okullar� kamu d��� 
finansal kaynak sa�lama aray���na sokacakt�r. 
 
E�itim Teknolojisinin Amaçlar�; 

- E�itim hizmetlerini daha geni� kitlelere götürmek, 

- Ö�retme - ö�renme süreçlerini daha verimli hale getirmek, 

- Ö�retme ve ö�renmeyle ilgili uygulama ve süreçleri düzenlemek, 

- E�itim ihtiyaçlar�n� ve imkânlar�n� bilimsel ara�t�rma konusu yapmak, 

- E�itim kurumlar�n� uygulamal� hale dönü�türmek, 

- E�itim personelinin etkinli�ini ve verimlili�ini art�rmak, 

- Çevre faktörlerini düzenlemek ve kontrol etmek, 

- Ö�retme-ö�renme süreçlerini ö�renci yeteneklerine uyarlamak ve 

- E�itimle ilgili sorunlar�n çözümünde uygulamaya koymakt�r. 
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E�itimde Teknoloji Kullan�m�: E�itimde bili�im teknolojilerinin kullan�m�; 
bilgisayar destekli ö�retim, uzaktan e�itim, uzaktan ö�retim, alternatif e�itim ve 
buna benzer de�i�ik kavramlarla nitelendirilmektedir. Bilgisayar destekli ö�retim 
(BDÖ), e�itimin bireyselle�tirilmesini sa�layan bir ortamd�r. BDÖ’de bilgisayar, bir 
dersin ö�retiminde bir araç olarak kullan�lmaktad�r. Ö�retim amaçl� ders 
yaz�l�mlar�n� kullanan ö�renciler, bilgisayar ba��nda. 
 
 

TEKNOLOJ�N�N E��T�M SÜREC�NDE KULLANILMASININ YARARLARI 
 
Teknolojinin e�itim sürecinde kullan�lmas�n�n ba�l�ca yararlar�; 

- Ö�renmenin niteli�ini artt�r�r, 

- Ö�rencilerin ve ö�retmenlerin hedefe ula�mak için harcad�klar� zaman� 
azalt�r, 

- Ö�retmenin etkinli�ini artt�r�r, 

- Niteli�ini dü�ürmeden e�itimin maliyetini dü�ürür, 

- Ö�renmeyi, ö�renme ortam�nda etkin k�lar (Akkoyunlu, 1998). 
 
Okullarda Kar��la��labilecek Sorunlar 
 
E�itim teknolojisinin bilgisayar ve internet kullan�m�n�n yo�unla�t��� okullarda 
kar��la��labilecek sorunlar �u �ekilde s�ralanabilir: 
 
1. Okullar�n temel ta�� olan ö�retmenlerin k�sa sürede “niteliksiz” olarak 

betimlenmesine, kendilerini kötü hissetmeleri ve i�erini yabanc�la�malar�na, 

2. Okul kaynaklar�n�n, yararl� oldu�u ku�kulu olan bilgisayar donan�mlar�na 
harcanmas�na, 

3. �çeri�i kontrol edilemeyen bilgilerin okul s�n�rlar� içine girmesine ve bunlar� 
s�n�rlamak ve denetlemek için okullar�n enerjilerinin önemli bir k�sm�n� 
harcamak zorunda kalmas�na, 

4. Okullar�n teknoloji ürünleri sat��� için iyi bir “pazar” olmas�ndan hareketle 
çe�itli yollarla okullar, ö�retmenler, ö�renciler ve velilerin ticari amaçl� piyasa 
sald�r�s�na maruz kalmalar�na ve daha pek çok yan etkiye yol açabilecektir. 

 
Bili�im ve ileti�im teknolojilerindeki de�i�me, e�itimin en önemli girdisi olan 
ö�rencilerde de de�i�meye neden olmu�tur. Ö�rencilerdeki de�i�me, ö�retmenleri 
de etkilemekte, art�k geleneksel yollar ve araçlar� kullanmalar� durumunda çe�itli 
güçlüklerle kar��la�malar�na neden olmaktad�r. 
 
 
Sonuç 
 
Günümüzde ula�t���m�z noktada, ileti�im ve bili�im teknoloji ürünlerinin okullarda 
kullan�l�p kullan�lmamas� üzerinde de�il, nas�l kullan�labilece�i, nas�l sa�lanaca��, 
nas�l da��t�laca��, kullan�m ve etik ilkelerinin neler olaca��, etkilerinin nas�l 
denetlenece�i ve hangi ölçülerle de�erlendirilece�i; e�itsel amaçlar ve ilkeler 
aç�s�ndan nas�l yararlan�labilece�i üzerinde durulmal�d�r.  E�itim kurumlar�nda 
ileri teknoloji ürünlerinin, dezavantajl� guruplar�n durumlar�n� iyile�tirmeye yönelik 
etkisi ele al�nmal� ve mevcut e�itsizlikleri azaltmaya yönelik kullan�lmas� öne 
ç�kart�lmal�d�r. 
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AKRED�TASYON ÇALI�MALARININ E��T�ME ETK�LER� 
 
Akreditasyon çal��malar�nda temel hedef; e�itim amaçlar�n�n belirlenmesi, bu 
amaçlara ula��labilmesi için gerekli olan stratejilerin olu�turulmas� ve bu hedeflere 
ula��l�p ula��lmad���n�n de�erlendirilmesi ve sonucunda iyile�tirme çal��malar�n�n 
yap�lmas�d�r. Akreditasyon çal��malar�nda payda�lar (ö�renciler, mezunlar, i�veren 
ve ö�retim elemanlar�) sistemin birer parças�d�r. 

- E�itim ö�retimin niteli�inin artt�r�lmas� ve sistematik bir yakla��mla sürekli 
geli�tirilmesi, 

- Elde edilmi� olan e�itim ö�retimin niteli�inin muhafazas�n�n güvence alt�na 
al�nmas�  

- E�itim ö�retimin niteli�inin onaylanm�� standartlara dayal� olarak 
yürütüldü�ünün güvencesinin verilmesi amaçlar�yla yap�lmaktad�r. 

 
Türkiye’de de yayg�nla�maya ba�layan üniversite e�itimindeki akreditasyon 
uygulamalar�na ODTÜ Mühendislik Fakültesinde ba�lanm��t�r. Türkiye’de �u an 
birçok üniversitede Mühendislik e�itimi akreditasyon çal��malar� yap�lmaktad�r. 
Di�er bran�larda ise ISO 9000 ve EFQM uygulamalar� görülmeye ba�lanm��t�r. 
 
ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) Mühendislik 
e�itiminin kalitesini ve mesle�in durumunu iyile�tirmek amac�yla 1932 y�l�nda 
“Mesleki Geli�im �çin Mühendisler Konseyi” ad� alt�nda kurulmu� olup, 1980’de 
mühendislik e�itim programlar�n�n akreditasyonu üzerine yo�unla�arak 
ABET(Accreditation Board for Engineering and Technology)’e dönü�mü�tür (�TÜ, 
2001). 
 
ABET’in ba�l�ca görevi; akademik kurumlara e�itim programlar�n�n 
haz�rlanmas�nda yard�m etmek ve bu programlar� kapsaml� akreditasyon 
süreçlerinden geçirmek ve bu i�leri organize etmektir. Kurulu e�itim 
programlar�n�n iyile�tirilmesi ve kurulacak olanlar�n geli�tirilmesinde rehberlik 
sa�lamak da bir ba�ka görevi olup, bunlara ek olarak mühendislik teknolojisi, 
bilgisayar ve uygulamal� bilim dallar�ndaki geli�meyi te�vik etmek de görevleri 
aras�ndad�r.  
 
Mühendislik Dekanlar konseyi taraf�ndan Türkiye’de yap�lanma çal��malar� 
ba�lat�lan MÜDEK (Mühendislik De�erlendirme Kurulu), ABET kriterleri paralelinde 
kendi kriterlerini olu�turmu� ve mühendislik e�itimi veren bölümlerin 
akreditasyonuna 2002 y�l�nda ba�lam��t�r. (http://mudek.me.metu.edu.tr). MÜDEK 
taraf�ndan yay�nlanm�� olan bu kriterler; 

- Ö�renciler: Bir mühendislik program�n�n de�erlendirilmesinde, ö�renci ve 
mezunlar�n niteli�i ve ba�ar�lar� önemli bir husustur 

- Program E�itim Amaçlar�: 

(a) kurumun öz görevi ve bu ölçütlerle uyumlu yay�mlanm�� ayr�nt�l� e�itim amaçlar�  
(b) program�n payda�lar�n�n gereksinimlerine dayal� olarak amaçlar�n� 
belirlemeye ve düzenli olarak de�erlendirmeye yönelik bir yöntemi 

- Program Ç�kt�lar� ve Öz De�erlendirme: Her ne kadar kurumlar kendi 
farkl� terminolojilerini kullanabilirseler de, bu ölçüt için kullan�lan program 
ç�kt�lar� ö�rencilerin mezun oluncaya kadar bilmeleri ya da yapabilmeleri 
beklenenleri tan�mlayan ifadeler olmal�d�rlar. Mühendislik programlar�, 
mezunlar�n�n a�a��daki niteliklere sahip oldu�unu kan�tlamal�d�rlar: 
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(a) matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi 

(b) deney tasar�mlama ve yapma ile deney sonuçlar�n� analiz etme ve 
yorumlama becerisi 

(c) istenen gereksinimleri kar��layacak biçimde bir sistemi, parçay� ya da süreci 
tasar�mlama becerisi 
 
 

ÖZ DE�ERLEND�RME PROJES� 
 
Öz de�erlendirme projesinde temel olarak ABET akreditasyon sisteminin yap�s� ve 
ölçütleri yer almaktad�r. Bu kriterler do�rultusunda ihtiyaç duyulan ölçme, 
de�erlendirme yap�s� ve sürekli iyile�tirme yap�s� ile internet ortam�ndaki bölümler, 
�ekil 1’de görüldü�ü gibi bir model ile ifade edilmektedir. Bu model bilgi giri�leri 
ve ölçme sisteminin ortaya koydu�u sonuçlar�n yine internet ortam�nda 
raporlanmas� sonucu de�erlendirilmekte, ortaya ç�kan sonuçlar e�itim sürecine 
üniversitenin de�i�ik kurullar�n�n planlar� ile yans�maktad�r.  
 
 

�ekil 1. Öz de�erlendirme projesi-Sürekli iyile�tirme modeli 
 
 
Sonuç 
 
Öz de�erlendirme projesi ile birlikte anket çal��malar�nda bölüm/programlar�n 
fakülte içerisindeki farkl�l�klar�ndan soru sorma mekanizmas� de�i�kenlik arz 
etmektedir. Bu yüzden anketlere soru haz�rlama ve yay�nlama, bölümlere 
b�rak�lm��t�r. Bu anket sistemi yine online soru bankalar� kanal� ile 
gerçekle�tirilecektir. Olu�turulan anketlerin payda�lar taraf�ndan doldurulmas� ve 
sisteme kay�tlar�nda baz� zorluklar olabilir. Her payda�� bilgisayar ba��na getirmek 
veya bu anketlere cevap vermelerini sa�lamak oldukça zordur. Bu yüzden projede 
ilk etapta baz� modüllerde yine bas�l� evrak kullan�lacakt�r. Bilhassa ö�rencinin 
dersi de�erlendirme anketlerinde bas�l� anket formlar�n�n doldurulmalar� 
sa�lanacakt�r. Bu durum ileride ö�renci otomasyon program�na entegre edilerek 
ö�rencinin karne bilgilerine ula�ma mekanizmas� içerisinde anketleri doldurmayan 
ö�rencilerin karnelerini göremeyecekleri �eklinde uygulanacakt�r. En büyük s�k�nt� 
olarak beklenen ö�renci anketleri bu �ekilde sa�lanacakt�r. Di�er yandan mezun 
ve i�veren anketleri ve ö�retim eleman� anketlerinde herhangi bir s�k�nt� 
beklenmemektedir.  

� Akreditasyon Kriterleri 
� Üniversite/Fakülte 

Vizyon ve Misyonu 
� E�itsel Hedefler 
� Ö�retim yöntem ve 

teknikleri 
� Stratejiler 

� ��veren 
Anketi 

� Mezun 
Anketi 

� Ö�retim Eleman� 
Anketi 

� Ders Anketi 
� Staj Anketi 

� Yeni 
Ö�renci 
Anketi 

� Mühendislik Fakültesi 
� Bölüm Kurulu/Böl. 

Ak. Kurul 
� Ölçme de�erlendirme 

Komisyonu 

Dekanl�

Bölüm 

Ö�reti
m 

Eleman
� 

Mezun 
Ö�renc

i 

Ö�renc
i 

��veren 

Dekanl�
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m
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YABANCI D�LDE E��T�M 
 

Emre Öz, Hasan �ahin Ünal* 
 
 
�stanbul Teknik Üniversitesi, teknik ö�retimde 235 y�l� a�an as�rl�k tecrübesiyle 
ça�da�, öncü, kat�l�mc� bir e�itim ortam� ve seçkin akademik kadrosuyla Türkiye'de 
mühendislik mimarl�k ö�retimi ile ad�ndan s�kça söz ettirmektedir ve ülkemizin 
geli�mekte olan üniversitelerine birçok alanda ilham kayna�� olmaktad�r. 
 
Vizyon olarak �stanbul Teknik Üniversitesi, mühendisli�in ve mimarl���n tüm 
disiplinlerinde Türkiye'nin ihtiyaçlar�na cevap verebilecek, sektörle iç içe toplumla 
bütünle�mi�, ayn� zamanda uluslar aras� platformlarda yetkinli�i olan meslek 
adamlar� yeti�tirmektedir. �stanbul Teknik Üniversitesi’ne sunulan doktora ve 
yüksek lisans tezlerinin yan� s�ra di�er birçok bilimsel çal��malar, Türkiye’de 
“Türkçe' nin bilim dili” olarak yerle�mesine ve birçok alanda Türkçe teknik 
terminolojinin olu�mas�na katk�da bulunmu�, ülkemizde büyük bir ulusal birikime 
ön ayak olmu�tur. Bu ba�lamda �stanbul Teknik Üniversitesi ana dilde e�itime 
destek olma amaçl�, dilimize yabanc� dillerden giren say�s�z terimi Türkçele�tirmi�; 
bilim diline yerle�mesinde katk�da bulunmu�lard�r.  
 
Bu anlay��la 1992-93 ö�retim y�l�nda �TÜ Rektörlü�ünce "�TÜ Terim Haz�rlama 
Çal��malar�n� Yürütme Komisyonu" kurulmu�tur. Bu komisyonun amac�: �TÜ'de 
Türkçesi üretilmi� ve kullan�lmakta olan teknik bilim terimlerini saptamak; �TÜ'de 
terim birli�i sa�lamak; dilimize her gün girmekte olan çok say�da terime kar��l�k 
üretmek için "�TÜ Teknik bilim Terimleri Sözlü�ü" haz�rlamakt�. Ancak �TÜ 
senatosunun yabanc� dilde e�itim hakk�nda alm�� oldu�u karar; “Türkçe' nin 
bilim dili” olarak kullan�lmas� vizyonundan vazgeçildi�ini göstermektedir 
(SARITOSUN, N.,1994). 
 
�stanbul Teknik Üniversitesi’nin geçmi�ine ra�men �u anki senatosunun alm�� 
oldu�u karar ülkemizde yine “Yabanc� Dilde E�itim” konusunu gündeme ta��m��t�r. 
Al�nan bu kararda e�itim- ö�retim sürecinin önemli bir paydas� olan ö�renciler ve 
ö�retim görevlilerinin dü�ünceleri al�nmam��, antidemokratik bir tutum içerisinde 
bir çal��ma yap�lm�� ve karar hiçbir bilimsel dayana�� olmamas�na kar��n 
yürürlülü�e girmi�tir.  
 
Senato karar� incelendi�inde �u ifadeler yer almaktad�r: “2009-2010 e�itim-
ö�retim y�l�ndan itibaren lisans e�itiminde, ö�retim üyesi uygun olan üniversitemiz 
bölümlerinde en az bir program�n, istenildi�i takdirde tüm bölüm derslerinin %100 
�ngilizce dilinde verilmesi do�rultusunda üniversitemiz senatosunun 12.03.2009 
günlü, 495 say�l� toplant�s�nda al�nan gerekçeli karar�n bir örne�i ili�ikte 
gönderilmi�tir.” (�TÜ Senatosu Toplant� Karar�, 2009). 
 

Emre Öz, Hasan �ahin Ünal 
Mecidiyekuyu sokak 2/7 Hakyol Apt. Mecidiyeköy, �i�li, �stanbul, Türkiye 
E-posta:  ozzemre@gmail.com, hsahinunal@gmail.com 
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Gerekçeli kararda ise: “�TÜ’nün uluslar aras� ö�renci de�i�im programlar�nda yurt 
d���na en fazla ö�renci gönderen üniversite olmas�na ra�men e�itim dilinin %30 
�ngilizce olmas� sebebiyle yabanc� ö�renciler istedikleri halde �TÜ’yü tercih 
edemediklerinden bahsedilmi�tir. Ayr�ca “Ö�retim üyesi kapasitesi uygun olan 
üniversitemiz bölümlerinde en az bir program�n istenildi�i takdirde tüm bölümün 
2009-2010 e�itim ö�retim y�l�ndan itibaren %100 �ngilizce olarak aç�lmas�na ve 
gere�i için Yüksekö�retim Kurulu Ba�kanl���’na arz�na karar verilmi�tir.” ibaresi yer 
almaktad�r (�TÜ Senatosu Karar Örne�i, ÖZKÖK, N.,2009).  
 
Al�nan karara genel olarak bak�ld���nda, senatonun dü�üncesi yüzeysel kalmakta 
olup, içeri�inde birçok soruyu da bar�nd�rmaktad�r. 
 
Karar metninde “Ö�retim üyesi kapasitesi uygun olan üniversitemiz 
bölümlerinde…” tabiri kullan�lm��t�r.  
 
Bu kapasiteden kas�t nedir? Ö�retim üyesi say�s� m�? Ö�retim üyesinin akademik 
bilgisi mi? Ö�retim üyesinin �ngilizce dilbilgisi mi? Yoksa �ngilizce bilmeyen ö�retim 
üyesinin, �ngilizce ö�renebilme yatk�nl��� m�? Bu duruma ba�ka bir aç�dan bak�lacak 
oldu�unda ise ‘kapasitenin uygunlu�u’ kavram� hangi birim taraf�ndan belirlenecek 
ve kabul edilecektir? Bu konuda �TÜ Senatosu’nun ‘uygunluk’ ölçütleri belirli 
olmad��� için her fakültenin ‘uygunluk’ ölçütleri farkl� oldu�u ve birlik 
sa�lanamad��� için ö�rencilerin dil e�itimlerinin farkl� olaca�� kaç�n�lmazd�r (�TÜ 
Ö�renci Konseyi, 2009). 
 
Ayr�ca “%100 �ngilizce ö�retiminin, isteyen bölümün hem yüzde 30 hem de yüzde 
100 �ngilizce olarak, farkl� kontenjanlara sahip iki program �eklinde mi yoksa yüzde 
100 �ngilizce olarak aç�lan bölümün, yüzde 30 �ngilizce seçene�inin olmayaca�� tek 
program �eklinde mi olaca�� karar metninde anla��lmamaktad�r. Görü�ü al�nan 
senatörlerle yap�lan görü�meler sonucunda uygulaman�n yüzde 30 ve yüzde 100 
�ngilizce olarak iki ayr� program �eklinde, farkl� kontenjanlarla yürütülece�i ve ÖSS 
Tercih Rehberinde bu fark�n belli edilece�i söylenmi�tir. Ancak karar metninde bu 
söylem gerçeklik kazanmamakta, isteyen bölüm tamamen �ngilizce olarak ö�retime 
geçebilmektedir” (�TÜ Ö�renci Konseyi, 2009).  
 
Al�nan karar içeri�inde anlam karma�as�na yol açacak, düzenin nas�l olaca��n�n 
net bir �ekilde anlat�lmad��� görüldü�ü gibi 2009-ÖSYS Yüksekö�retim 
Programlar� ve Kontenjanlar� K�lavuzu incelendi�inde bahsedilen fark�n yer 
almad��� görülmekte olup, senatörlerin ne yapmak istedi�i, al�nan karar�n 
neticesinin ne olaca�� anla��lmamaktad�r. 
 
Gerekçeli karara bile konu olan k�sa ad�yla ERASMUS (yani her y�l binlerce 
ö�renciye ve ö�retim görevlisine e�itim ve ö�retim faaliyetlerinin bir k�sm�n� yurt 
d���nda geçirme imkân� tan�nmas�) ö�rencilerinin �TÜ’de say�s�n�n 500’ü geçmedi�i 
bilinmektedir. Neden 500 ki�i için bir uygulama ba�lat�l�rken �TÜ’nün ö�renci 
say�s�n�n 20000 (14000 lisans+6000 yüksek lisans) ki�i gibi dü�ünülse de di�er 
üniversite ö�rencilerinin de bu kararla zamanla etkilenece�i dü�ünülürse 
milyonlarca ö�renci dü�ünülmemi� ve e�itimde köklü çözüm önerileri 
getirilmemi�tir. Kald� ki, yetkin ki�ilerin de daha iyi bildi�i gibi ERASMUS program� 
çerçevesinde ülke de�i�tiren ö�renciler �ngilizce e�itim dili ile de�il o ülkenin 
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anadiliyle e�itim görmektedirler. Üniversiteler incelendi�inde Fransa’daki 
Grenoble’�n Frans�zca, �spanya’daki Granada’ n�n �spanyolca, Almanya’daki Berlin 
Teknik’in Almanca e�itim dili kulland��� görülmektedir. 
 
Yabanc� dil ö�reniminin gereklili�i ve e�itiminin anadil d���nda ba�ka bir dilde 
ö�retilmesi farkl� anlamlar ta��maktad�r. Globalle�en günümüz ko�ullar�nda, 
ki�ilerin bireysel geli�imlerinin yan�nda mesleki yeniliklere ayak uydurabilmesi 
ad�na anadili d���nda bir veya birkaç dilin ö�renilmesi kaç�n�lmazd�r. Örne�in, 
yabanc� dil bilen bir mühendisin gerek kütüphanelerden gerekse internetten 
yapaca�� kaynak taramas�nda ula�abildi�i veriler, yabanc� bir dil bilmeyen 
mühendisin yapaca�� literatür taramas�yla ula�abilece�i verilerle bir olmayacakt�r.  
  
Ülkemiz standartlar� baz al�nd���nda anadil d���nda ö�renilmesi ihtiyaç görülen dil 
veya dillere bak�ld���nda; 1920’lerde Farsça ve Arapça’n�n, 1960’larda 
Frans�zcan�n, 2000’lerde ise �ngilizcenin ön planda oldu�unu görmekteyiz. Bilim 
tarihinin son 100 y�ll�k k�sa bir sürecini bile inceledi�imizde, 4 farkl� dilin ön plana 
ç�kmas�, ya�anan problemin sosyal ihtiyaçtan çok sosyopolitik- sömürü 
anlay���ndan geldi�i görülmektedir.  
 
Mühendislik e�itiminin anadil d���nda ba�ka bir dilde verilmesi ise, dünyadaki 
alg�lar�m�zla ilgilidir. Sosyolog ve dilbilimciler, dü�ünülen bütün alg�lar�n kar�� 
tarafa “dil” ile iletildi�i kan�s�ndad�rlar.  
 
Bir insan Türkçe alg�larken kar��s�ndakine, dü�ündüklerini nas�l ve hangi biçimde 
�ngilizce aktarabilir? Sorular�n� dü�ünmemiz gerekmektedir. �ki insan aras�nda bir 
ileti�imin olaca�� ve bunun sonucunda bir aktarman�n gerçekle�ece�i mutlak bir 
gerçektir. Ancak, �ngilizceyi çok iyi bilen bir Türk ö�retmen bile en iyi olas�l�kla %5 
kay�pla bir konuyu anlatsa, �ngilizceyi çok iyi bilen bir ö�renci %5 kay�pla bu 
konuyu alg�lasa, konu üstünde %10’luk bir kay�p ortaya ç�kacakt�r.  
 
E�itiminde %10’luk bir bilgi kayb�n�n ya�am�m�zda, ciddi problemlere neden 
olaca�� kaç�n�lmaz bir gerçektir. 
 
E�itimimizde yap�lan bu büyük yanl��l�k bizlerin, kendi özümüzden, kültürümüzden 
kopmam�za, gelecek ku�aklara bilgi ve deneyim birikimimizi aktaramamam�za 
neden olacakt�r.  
 
Üniversitelerimizi yabanc� dil ö�renilecek birer kurum olarak de�il, meslek 
edinilen, bu meslek ile ülke geli�imine öncülük eden bilim yuvalar� olarak 
görmemiz gerekmektedir. 
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SONUÇ 
 

Yabanc� dil bilinmesinin gereklili�inin arkas�na s���nan yetkin ki�ilerin alm�� 
olduklar� karar�n mesleki geli�imi yava�lataca��, kimi zaman durduraca��, 
zamanla yabanc�la�an e�itimle beraber toplumdan soyut mühendisler ve 
yöneticiler yeti�tirece�i gün ve gün ortadad�r.  Uzun vadeli dü�ünüldü�ünde bu 
durumun ülkemizde ciddi problemlere yol açaca�� göz ard� edilmemeli yap�lan bu 
büyük yanl��tan biran önce dönülmesi için gerekli çal��malar�n yap�lmas� 
gerekmektedir. Muhalif kamuoyu bilinci olu�turulmal�, üniversitelerde 
akademisyenlerden ve ö�rencilerden destek al�nmal�, alternatif programlar 
üretilmeli, bilim dilimizin yok olmas�na müsaade edilmemeli.  
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MESLEK� E��T�M SORUNLARI VE YEN� MODEL ARAYI�LARI 
 

Yusuf Tahir Altunc�, Cevat Salman,  Zülfü Murat Do�an* 

 
 

G�R�� 
 

Nitelikli i� gücü, verimli bir ekonomi için vazgeçilmez unsurdur. Nitelikli i� gücüne 
sahip olman�n yolu ise iyi planlanm�� mesleki e�itimden geçer. Bireye belirli bir 
meslek alan�yla ilgili (sanat, endüstri, teknik, tar�m vb.) bilgi, beceri al��kanl�klar 
kazand�rmak ve bu alandaki yeteneklerini türlü yönlerden geli�tirmeyi amaçlamak, 
mesleki e�itimin temel yap�s�n� olu�turmaktad�r. Meslekî e�itim bireylere; daha 
fazla i� güvencesi, daha yüksek gelir, meslekî yükselmenin sa�lanmas�, kendi i�ini 
kurma yolunun aç�lmas�, kendine duydu�u güven ve sayg�n�n artmas� ve en 
önemlisi yoksullukla ba� edebilme f�rsat�n�n yarat�lmas� gibi birçok bak�mdan 
avantajlar sa�lamaktad�r. 
 
Ülkemizde örgün mesleki ve teknik e�itime yönelik orta ö�retim kurumlar� iki ana 
kategoride toplanmaktad�r: Meslek Liseleri ve Teknik Liseler. Teknik Liseler, 
mesleki e�itim müfredatlar�yla birlikte, genel liselerin fen kollar�nda uygulanan 
e�itime benzer bir e�itim vermektedir ve bu okullara devam eden ö�rencilerin 
yüksek ö�renim �anslar� daha fazlad�r (Tekev, 2008). Dolay�s�yla, sa�l�kl� meslek 
seçiminde ve meslekte ilerlemek için ki�inin kendisini tan�mas� ve meslekler 
hakk�nda erken ya�lardan itibaren bilgi sahibi olmas� çok büyük önem te�kil eder. 
Milli e�itim Bakanl���, 2002 y�l�ndan bu yana mesleki ve teknik e�itim okullar�n�n 
say�s�n� 3 bin 39'dan 3 bin 789'a ç�kard�. Bakanl�k, mesleki e�itim alan�ndaki 
okullar�n say�s�n� art�rmay� ba�ar�rken, kaliteyi artt�ramad��� için bu okullardan 
mezun olan yakla��k 150 bin mezun i�siz durumdad�r. Bu durum mesleki e�itim 
konusunda nas�l bir tehlikeyle kar�� kar��ya oldu�umuzu gözler önüne 
sermektedir. 
 
 

YÖNTEM 
 

Mesleki e�itim kurumlar� kendi amaçlar�n� gerçekle�tirdikleri sürece ya�arlar. Bu 
kurumlar� olu�turan tüm ö�eler amaca ula�mak için gereklidir. Bu ö�eler; e�itim 
program�, ö�renci, ö�retmen, yönetici, bina ve araç gereçler, çevre olmak üzere 
alt� k�s�mdan olu�maktad�r. Herbir ö�enin i�levi farkl� olmakla birlikte ö�eler 
birbirleriyle etkile�im içinde bir bütün olarak kurumun amaçlar�na ula�mas�na 
hizmet eder. 
 
Genel olarak Mesleki ve Teknik Orta Ö�retim’in sorunlar�n� önem s�ras�na göre 
s�ralarsak; 

- E�itimde Ayr�mc�l�k ve F�rsat E�itsizli�i: Üniversiteye giri�te meslek lisesi 
mezunlar�n�n önüne katsay� engeli konarak, kendi alanlar�n�n devam� 
niteli�indeki mühendislik bölümlerine bile devam edebilmeleri 
engellenmektedir. Bu uygulama hiçbir Avrupa ülkesinde uygulanmamaktad�r. 

                                                          
Yusuf Tahir Altunc�, Cevat Salman, Zülfü Murat Do�an 

Tunceli Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksek Okulu �n�aat Program� 62000 Tunceli, Türkiye 
E-posta: yusuftahiraltunci@hotmail.com 
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- Uluslararas� Akreditasyon Sorunu: Mesleki e�itimin uluslararas� bir 
standarda halen daha dayand�r�lmamas� mesleki e�itim sisteminin temel 
sorunlar�ndan biridir. 

- �stihdam Analizinin Yap�lmay���: �stihdam analizinin yap�lmamas�na ba�l� 
olarak Mesleki ve Teknik E�itimde piyasa ihtiyaçlar� ile uygulanan programlar 
aras�nda problemler olu�maktad�r. 

- Nitelikli Mesleki ve Teknik �nsan Gücü Yeti�tirilememesi: Ara insan 
gücü yeti�tiren mesleki e�itim kurumlar�nda hâlâ 1950`li, 1960`l� y�llar�n 
teknolojisine göre e�itim verilmekte, teknolojiyle alakas� olmayan gereksiz ve 
yetersiz dersler verilmektedir.  

- Ö�retim Programlar�: Ö�retim programlar� amaçlar�n gerçekle�tirilmesi 
do�rultusunda tüm etkinlikleri gösterdi�i için sistemin temelini 
olu�turmaktad�r. Bu programlar ne kadar iyi yap�lm�� olursa olsun program�n 
esas uygulay�c�lar� ö�retmenlerdir ve ö�retmenlere çok büyük görev ve 
sorumluluklar dü�mektedir. Ö�retmen kadrolar�ndaki fazlal�ktan dolay� yeni 
mezun olan teknik ö�retmenler; mesleklerini yapamamakta, dolay�s�yla 
ö�renmi� olduklar� son teknolojiyle donat�lm�� bilgilerini, as�l payla�malar� 
gereken meslek liseli ö�rencilerine verememektedirler. 

- Genel E�itim – Mesleki E�itim Ayr�m�: Dünyada genel e�itim ile mesleki 
e�itim birbirine yakla��rken, ülkemizde kat� bir ayr�mc�l�k sürdürülmektedir. 
Asl�nda böyle bir ayr�mc�l�k çok yanl��t�r. Çünkü genel e�itime devam edenler 
de bir üst ö�retim kademesinde mesleki e�itim görerek meslek sahibi olurlar. 

- Mesleki Rehberlik ve Yönlendirme: Yönlendirme konusunda, rehber 
ö�retmenler ba�ta olmak üzere ö�renciler, veliler, ö�retmenler, okul 
yöneticileri, meslek odalar�, yerel yönetimler, resmi ve özel i�verenler, yaz�l� ve 
görsel medya üzerine dü�en görevleri yerine getirmemektedirler.  

- E�itim Kurumu – ��letme Diyalo�u: ��letmeler ile mesleki ve teknik e�itim 
kurumlar� aras�nda halen yetersiz düzeyde bulunan diyalog ve i�birli�ini 
geli�tirmek ve sorunlara ortak bak�� aç�lar� olu�turmak gerekmektedir. 

- Ölçme ve De�erlendirme: Yeterlili�e dayal�, objektif, mukayeseli ve �effaf 
bir ölçme de�erlendirme sistemi geli�tirilmelidir. 

- Yasal Te�vikler: Mesleki e�itim alan ö�rencilerin mesleklerine konsantre 
olabilmeleri ve ileride de bu mesle�i yapabilmeleri için yasal destekler, 
kar��l�ks�z burslar ve te�vik pirimleri verilmelidir. 

 
Yukar�da belirtilen sebeplerden dolay� mesleki e�itim veren bu okullardan vas�fs�z 
bir sürü ö�renci mezun olmakta ve i� bulma konusunda çok s�k�nt� çekilmektedir. 
Bu ö�renciler i� bulabilseler bile bugünkü teknolojiye uyum 
sa�layamamaktad�rlar.  
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SONUÇ VE ÖNER�LER 
 

Teknolojinin h�zla ilerlemesi, özelliklede mesleki e�itimde bilgisayar tabanl� s�n�f 
ortamlar�n�n ihtiyaç haline gelmesine yeni yöntemlere ihtiyaç oldu�unu 
göstermektedir. Eski yöntem, yeni yöntem ve bu yeni yöntemlerin ihtiyaç duydu�u 
teknolojiler Tablo 1'de görüldü�ü gibi aç�klanmaya çal���lm��t�r. 
 

Tablo l. E�itim Yöntemlerinin De�i�imi 
 

Yeni e�itim yöntemlerinin en önemli özelli�i s�n�f kavram�n� ortadan kald�rmas�, 
toplumu e�itim ortam� haline getirmesi ve tüm e�itim kurumlar�nda (okullar, 
üniversiteler, i�letmelerin e�itim birimleri vb.) benzer özellikler göstermesidir. 
Bunun yan� s�ra bilgisayar destekli ö�retimin de, e�itimin bireyselle�tirilmesini 
sa�lad���n� unutmamal�y�z. Zaten, bilgisayar destekli ö�retimde bilgisayar, bir 
dersin ö�retiminde bir araç olarak kullan�ld��� için; ö�renciler, bilgisayar ba��nda 
kendi h�zlar� ve yetenekleri do�rultusunda konuyu ö�renmektedirler (Online-1). 
Ba�ar� için öncelikle ö�retmenlerin e�itilmesi, ders programlar�n�n ve ö�retim 
modellerinin de�i�mesi gerekmektedir. Bununla birlikte, Piaget, Pappert gibi bilim 
adamlar�n�n çal��malar�yla ortaya ç�kan modern e�itim kavramlar� da 
(ki�iselle�me, uygulayarak ö�renme, ekip çal��mas� ve bilginin yol gösterici 
e�li�inde ke�fi) özellikle bilgisayar olmadan gerçekle�tirilmesi olanaks�z gibidir 
(Aç�kgöz 1999). 

 
Sonuç olarak; Mustafa Kemal Atatürk’ün 1 Mart 1923’de TBMM’de yapt��� 
konu�mada: “E�itim ve ö�retimde uygulanacak yöntem, bilgiyi insan için gereksiz 
bir süs, bir bask� arac�, ya da bir uygarl�k zevkinden çok, gerçek ya�amda ba�ar�ya 
ula�may� sa�layan, uygulanabilen, kullan�labilir bir ayg�t haline getirmektir…” 
sözleri, yeni bir e�itim reformuna ihtiyaç duydu�umuzu gözler önüne sermektedir. 
Bu do�rultuda mesleki e�itim sistemini geli�tirmek için; 
 

1. ��verenler ve i� bulma kurumlar� ile i�birli�i yap�lmas� 
gerekmektedir. 

- Mesleki e�itimi ilgilendiren konularda verilen kararlarda devlet tekelinin 
kald�r�lmas� gerekmektedir. 

- Karar organ�nda söz sahibi olanlar�n sorumluluk sahibi de olmalar� 
gerekmektedir. 

 

Eski Yöntem Yeni Yöntem Teknolojik �htiyaç 
S�n�fta yap�lan 
dersler Ki�isel ara�t�rma 

Bilgiye eri�imi olan a� ortam�ndaki 
PC'ler 

Pasif özümleme Ç�rakl�k 
Yeteneklerin geli�tirilmesi ve 
simülasyonlar gerekli 

Yaln�z çal��ma Ekiple ö�renme 
Ortak çal��ma araçlar�ndan ve E-
mail'den yararlanma 

Her �eyi bilen 
ö�retmen 

K�lavuz olan 
ö�retmen 

A� ortam�nda uzmanlara ula�maya 
dayal� 

De�i�meyen içerik H�zla de�i�en içerik A�lar� ve yay�n gereçlerini gerektirir 

Homojenlik Çe�itlilik 
De�i�ik eri�im gereçleri ve 
yöntemlerini gerektirir 
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2. ��gücü piyasas�nda �effafl���n sa�lanmas� gerekmektedir. 

- ��gücü piyasas�nda var olan bilgi asimetrisinin (asimetric information) 
giderilmesi gerekmektedir. 

- Ulusal yeterlilik sisteminin acilen kurulmas� gerekmektedir. 
 

3. Mesleki yeterlilikten beceri yeterlili�e geçi� sa�lanmal�d�r. 

- Mesleki yeterlilik sa�lanmal�d�r. 

- Beceri yeterlilik sa�lanmal�d�r. 

Mesleki e�itimin önemini gösteren ana mesaj �ekil 1’de verilmi�tir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�ekil 1. Ana Mesaj (Antalya E.M.L. Yap� Ressaml��� Bölümü) 
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TÜRK �N�AAT SEKTÖRÜ ÇALI�ANLARININ  
MESLEK� D�L E��T�M�NDEN BEKLENT�LER� 

  
EVLAC Group /P1* 

Emel Oral, Mustafa Oral, Arzu K�l�ç, Gülgün M�st�ko�lu, Ercan Erdi� 
 
 

G�R�� 
 
Türk in�aat sektöründe çal��an ki�ilerin/�irketlerin yabanc� dillerin kullan�m� ile 
ilgili bilgi ve becerilerinin s�n�rl� olmas�, çal��anlar�n/�irketlerin uluslararas� 
hareketlili�ini k�s�tlamaktad�r. Bu kapsamda mesleki e�itim ve sonras�ndaki e�itim 
programlar�n�n içeriklerinin iyile�tirilmesinin gereklili�i ortaya ç�kmaktad�r. Fakat 
iyile�tirmelerin ba�ar�ya ula�abilmesinin ön �art� sektör çal��anlar� ve �irketlerinin 
ihtiyaçlar�n� belirleyerek, buna uygun ad�mlar�n at�lmas�d�r. Bu bildiride Avrupa 
Birli�i Hayat Boyu Ö�renme (Leonardo Da Vinci- Yenilik Transferi) programlar� 
kapsam�nda yürütülmekte olan EVLAC (LLP- LDv-TOI–2007-TR- 048)  projesi 
kapsam�nda Türk in�aat sektörü çal��anlar� ve �irketlerinin mesleki yabanc� dil 
ihtiyaçlar�n� belirlemek amac� ile yap�lm�� olan 2 farkl� anket çal��mas�n�n 
bulgular�ndan bir k�sm� ve bu bulgular �����nda geli�tirilen web tabanl� e�itim 
materyalinin genel yap�s� sunulmaktad�r.  
 
 

YÖNTEM 
 
Avrupa Birli�i Hayat Boyu Ö�renme (Leonardo Da Vinci- Yenilik Transferi) 
programlar� kapsam�nda yürütülmekte olan EVLAC (LLP- LDv-TOI-2007-TR- 048)  
projesinin amac� Türkiye, Yunanistan, Avusturya ve �ngiltere in�aat sektörlerinde 
çal��ma kültürü ve dilini ö�retmek için dijital ortamda bir e�itim materyali 
haz�rlanmakt�r. Proje kapsam�nda; 

- Kat�l�mc� ülkelerdeki in�aat kültürü/uygulamalar� ile ilgili görsel ve yaz�l� 
özgün materyal toplanm��, 

- Toplanan materyaller dijital medya format�nda sunulmu�, 

Emel Oral  
Çukurova Üniversitesi, Müh.. Mim. Fak., �n�. Müh. Bölümü, Balcal�, Adana, Türkiye 
E-posta: eoral@cu.edu.tr. 

Mustafa Oral 

Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Mimarl�k Fakültesi, Bilgisayar Mühendisli�i Bölümü, 
Balcal�, Adana, Türkiye  
E-posta: moral@cu.edu.tr 

Arzu K�l�ç, Gülgün M�st�koglu, 

Mustafa Kemal Üniversitesi, Antakya Meslek Yüksek Okulu, Antakya, Hatay, Türkiye  
E-posta: akilic77@ yahoo.com, gmistik@hotmail.com 

Ercan Erdi� 

Mustafa Kemal Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, �n�aat Mühendisli�i Bölümü, �skenderun, 
Hatay, Türkiye  
E-posta: e_erdis@hotmail.com.
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- Projeden elde edilen sonuçlar�n yayg�n etkisini art�rmaya yönelik bir web sitesi  
(http://bmb.cu.edu.tr/evlac)  ve web tabanl� e�itim materyali  
(http://bmb.cu.edu.tr/evlac/evlactraining(default.php ) olu�turulmu�, 

- Haz�rlanan e�itim materyallerinin kat�l�mc� ülkelerde in�aat sektöründe 
çal��anlara veya sektörle ilgili e�itim verenlere seminerler, tan�t�m toplant�lar� 
arac�l��� ile tan�t�m�na ba�lanm��t�r.  

 
Projenin ba�lang�ç a�amas�nda proje orta�� 4 ülkede 2 ayr� anket çal��mas� 
yap�lm��t�r. Birinci anketin amac� in�aat sektörü çal��anlar�n�n (öncelikle mühendis 
ve mimarlar�n) yabanc� dil e�itiminden beklentileri ve ihtiyaçlar�n� ortaya koymak 
olmu�tur. �kinci anketin amac� ise in�aat �irketlerinin yöneticilerinin beklenti/ 
ihtiyaçlar�n� belirlemek olmu�tur.  Anket sonuçlar�ndan baz�lar� farkl� bildirilerde 
sunulmu�tur ( EVLAC Group1, 2009, EVLAC Group2,2009) .  
 
 

ANKET ÇALI�MASI 
 
1. ankete Türkiye’den 34, Avusturya’dan 12, Yunanistan’dan 46, �ngiltere’den 40 
mühendis/mimar kat�lm��t�r. 2. ankete ise Türkiye’den 16, Avusturya’dan 10, 
Yunanistan’dan 7,�ngiltere’den 7 �irket yöneticisi kat�lm��t�r. A�a��daki 
paragraflarda Türkiye’den elde edilen veriler tart���lmaktad�r. 
 
 
Yurtd���nda çal��acak personel seçiminde Türk in�aat firmalar�n�n 
öncelikleri 
 
Tablo 1 Türkiye’deki in�aat �irketlerinin yöneticilerinin yurtd���nda görev alacak 
mühendis/mimar seçiminde öncelik verdikleri özellikleri s�ralamaktad�r.  
Yöneticiler önem verdikleri özellikleri Likert ölçe�ine göre 1- en önemliden 5-en 
önemsize göre s�ralam��lard�r.  Sonuçlar yöneticilerin öncelikle proje özelliklerine 
uygun uzmanl��� olan profesyonelleri tercih ettiklerini göstermektedir. Bunun 
arkas�ndan s�ras�yla �irketin geni� kapsaml� eleman ihtiyac� ve al�nan elemanlar�n 
yabanc� dil ve ileti�im becerisinin güçlü olmas� gelmektedir.  Bu s�ralamada 
‘�irketin geni� kapsaml� eleman ihtiyac�’ öncelikli olarak görünse bile de�i�im 
katsay�lar�na bak�ld���nda (V= 0.75) asl�nda �irket yöneticilerinin bu konuda tam 
bir fikir birli�inde olmad�klar� görülmektedir. Sonuçlar (V=0.38) yöneticilerin  
‘yabanc� dil ile ileti�im’in önemi konusunda daha paralel görü�lerde olduklar�n� 
göstermi�tir. 
 
 

  A* B C D E 
Ortalama 1 2 1.71 2.43 2.86 
Standard 
sapma 

0 0.76 1.28 1.45 1.60 

Tü
rk

iy
e
 

De�i�im 
katsay�s� (V) 

0 0.38 0.75 0.60 0.56 

Tablo 1: Yurtd���nda çal��acak personel al�m�nda �irketlerin öncelikleri 

* A- Uzmanla�ma B- Yabanc� dilde ileti�im yetene�i C- �irketin geni� kapsaml� 
eleman ihtiyac� D- Ödeme ko�ullar� E- Yabanc� ortaklarla olu�turabilecekleri 
sinerji 
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Mesleki Yabanc� Dil �htiyaçlar� 
 
�ekil 1 inceledi�inde ola�an olarak en çok ihtiyaç duyulan dilin �ngilizce oldu�u 
görülmektedir. Türk mühendisleri için �ngilizcenin gerekli oldu�u ileti�im �ekilleri 
ise e-mail/faks gibi yaz�l� ileti�imi okuyup yazma olarak belirlenmi�tir.  �ekil 1’de 
sunulan sonuçlar �ngilizcenin yan�nda Arapçan�n Türk mühendisleri için en önemli 
yabanc� dil oldu�unu göstermektedir. Bunun öncelikli nedeni Arapça konu�ulan 
ülkelerde in�aat sektörünün Avrupa’ya göre çok daha dinamik olmas� ve Türk 
in�aat firmalar�n�n bu ülkelerde yat�r�mlar�n�n çok olmas� olarak aç�klanabilir. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�ekil 1.  Türk in�aat firmalar�n�n mesleki dil ihtiyaçlar� (EVLAC Group1, 2009) 
 
 
Mesleki Yabanc� Dil E�itim Materyalinden Beklentiler 
 
Türk mühendisleri �ngilizceyi özellikle e-mail/ faks yazma ve okumada 
kulland�klar�n� belirtmelerine ra�men, çevrimiçi (online) mesleki yabanc� dil e�itim 
materyalinden beklentilerle ilgili anket cevaplar�nda e�itim materyalinden 
beklentilerinin konu�ma, yazma, okuma, teknik kelime bilgisi seçeneklerinin 
hepsini e�it a��rl�kta kar��lanmas� yönünde olaca��n� belirtmi�lerdir.  
 

Beklenti % 

(a) gramer 6 
(b) dinleme 6 
(c) okuma 8 
(d) konu�ma 22 
(e)  sözcük 18 
(f) ) tüm becerilere e�it a��rl�k 40 

Toplam  (%) 100 

Tablo 2 Çevrimiçi mesleki yabanc� dil e�itim materyalinden beklentiler 
 
 
Web tabanl� E�itim Materyali 
 
Anket çal��malar� sonucunda belirlenen ihtiyaçlar �����nda web tabanl� bir e�itim 
materyali haz�rlanm��t�r.  
 

Language Requirements - Turkey

0
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Language

N
um

be
r o

f r
es

po
nd

en
ts

telephoning 

meetings 

making overseas visits 

receiving overseas visitors 

giving/follow ing instructions 

negotiating 

reading correspondence (email,
letter, fax) 
w riting correspondence (email,
letter, fax) 
reading contracts/ technical or
legal literature 
w riting contracts/technical or
legal literature 
other (please state)
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E�itim materyaline http://bmb.cu.edu.tr/evlac/evlactraining/default.php 
adresinden ula�mak mümkündür.   
 
E�itim materyali 6 temel bölüm alt�nda toplanm��t�r. Bu bölümlerde Türkçe, 
�ngilizce, Almanca ve Yunanca mesleki yabanc� dil ve ilgili ülkenin in�aat 
sektöründeki çal��ma kültürü ile ilgili bilgiler yer almaktad�r. 6 temel bölümün 
ba�l�klar� ve içerikleri a�a��da özetlenmektedir.   
 
1. Profesyonel roller: Projelerde çal��an profesyoneller, çat��ma yönetimi ve 

çözüm �ekilleri, proje tak�m� / personel seçim süreci.  

2. Sözle�me yönetimi: Alt yüklenici yönetimi, tedarikçi yönetimi, yap�m metotlar�/ 
teknikleri,  proje planlama/programlama, in�aat sektörünü etkileyen faktörler. 

3. ��çi ili�kileri: ��gücü yönetimi, motivasyon /ödül sistemleri 

4. Kalite yönetimi / �� Güvenli�i: Kalite yönetimi politikalar�, i� güvenli�i 
politikalar�. 

5. E�itim ve Ö�retim: E�itim ve ö�retim sistemleri, e�itim programlar�n�n 
geli�tirilmesi, e�itim ve kariyer geli�imi. 

6. �leti�im ve bilgi payla��m�: �leti�im a�lar�, sosyal payla��mlar, karar alma 
yakla��mlar�, bilgi payla��m�. 

 
6 temel bölümün d���nda her dil için bir ‘Sözlük’ bölümü ve ‘Kaynaklar’ bölümü de 
yer almaktad�r. 6 temel bölüm içinde 4 temel al��t�rma yapma imkân� 
bulunmaktad�r. Bunlar:  
 
(1) Dinleme öncesi al��t�rmalar�: Sözlükte verilen mesleki terimlerin anlamlar� ile 
e�le�tirilmesinin yap�lmas�n� kapsamaktad�r (�ekil 1) .  
 

 

�ekil 1. Dinleme öncesi al��t�rmalar�na örnek 
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(2) Dinleme al��t�rmalar�: : Bu k�s�mda sektörden ilgili ki�ilerle gerçekle�tirilmi� 
mülakatlar�n videosu sunulmakta, ö�renciye video ile ilgili Do�ru/Yanl�� sorular� 
sorulmaktad�r. Türkçe, Yunanca ve Almanca e�itim materyalinde her video 
�ngilizce alt yaz� ile sunulmaktad�r. Ayr�ca her videonun kendi dilinde yaz�l� 
dökümü de verilmektedir (�ekil 2). 
 

 

�ekil 2. Dinleme al��t�rmalar�na örnek 
 
3. Okuma al��t�rmalar�: �lgili bölümle (profesyonel roller, sözle�me yönetimi vs. 
gibi) alakal� 100–150 kelimelik bir okuma parças� sunulmakta, parça ile ilgili 
çoktan seçmeli sorular verilmektedir (�ekil 3).  

�ekil 3. Okuma al��t�rmalar�na örnek
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4. Bölüm sonu al��t�rmalar�: Her bölüm sonunda uzun bir video veya okuma 
parças� bulunmaktad�r.  

�ekil 4. Bölüm sonu al��t�rmalar�na bir örnek 

Her al��t�rma sonunda kullan�c� ayr�ca i�aretledi�i cevaplar�n do�rulu�unu 
ö�renebilmektedir (�ekil 5 ve 6).  
 

 

(a) Yunanca örnek 
 



1. �N�AAT MÜHEND�SL��� E��T�M� SEMPOZYUMU, ANTALYA

325

 

(a) Almanca örnek 
�ekil 5. Kullan�c�n�n do�ru ve yanl���n�n belirtilmesi ile ilgili örnekler 

 
 

SONUÇ VE ÖNER�LER 
 
Avrupa Birli�i E�itim Programlar� Leonardo Da Vinci Yenilik Transferi projelerinden 
LLP-LdV-TOI–2007- TR–048 EVLAC projesi kapsam�nda Türk in�aat sektörü 
çal��anlar�n�n mesleki dil beklentileri belirlenmi� ve bu beklentileri kar��lamak 
amac� ile 4 dilde mesleki dil e�itim materyali haz�rlanm��t�r. Materyal web 
ortam�nda ve DVD olarak eri�ilebilir �ekildedir (http://bmb.cu.edu.tr/evlac/ 
evlactraining/default.php ). Mevcut proje kapsam�nda 6 temel bölümle ilgili belirli 
say�da al��t�rmadan olu�an e�itim materyalinin teknik alt yap�s� ileriki çal��malarda 
yeni al��t�rmalar eklenebilecek �ekilde geli�tirilmi�tir.  
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�N�AAT MÜHEND�SL��� E��T�M�NDE D�S�PL�NLERARASI  
ÇALI�MA EKS�KL���N�N G�DER�LMES� 

 
Deniz Güney* 

 
 

ÖZET 
 
Günümüzde mühendislik projeleri giderek daha karma��k hale gelirken projelerin 
gerek tasar�m gerekse in�a gerekse i�letme a�amalar�nda çok say�da disiplinlerden 
teknik elemanlar�n özellikle mühendis ve mimarlar�n birlikte çal��mas� 
gerekmektedir. Ancak genelde mühendislik e�itimlerinin tamam� özelde in�aat 
mühendisli�i ve mimarl�k alanlar�nda birlikte çal��ma ve i�birli�i kültürünün 
yerle�mesi noktas�nda ciddi bir e�itim eksikli�i oldu�u aç�kt�r. Bu eksikli�in 
giderilmesi için ö�rencilerin de�i�ik platformlarda bir araya getirilmesi ve birlikte 
çal��ma kültürünün olu�turulmas� gereklidir.  
 
 

G�R�� 
 
Ö�renme ve ö�retim, her zaman için insanlar taraf�ndan sorgulan�p yan�tlar�n 
arand��� bilimsel konulard�r. Bu nedenle ö�renme-ö�retim süreçlerine ili�kin 
birçok bilimsel çal��ma yap�lmaktad�r. Bu çal��malar bilimsel ara�t�rma ilkelerine 
dayand�r�lmaktad�r. �nsanlar�n nas�l ö�renece�ine ve nas�l ö�retece�ine dair 
birçok kuram geli�tirilmi�tir. Ö�renmenin gerçekle�ebilmesini sa�layan en önemli 
de�i�kenlerden birisi ö�retim yöntemleridir. Ö�retim yöntemleri, ö�rencinin 
bireysel geli�im özelliklerine, ö�rencinin ö�retme-ö�renme sürecindeki psikolojik 
durumuna, d�� ko�ullar�n etkisini dikkate almaya ve ö�rencinin motivasyonunu 
art�rmaya uygun nitelikte olmal�d�r. Bu ö�retim yöntemleri, ö�renme-ö�retme 
sürecinde ö�rencinin etkin çabas�n� ve üst düzey verimlili�ini sa�lamal�d�r. 
Ö�renciyi, grup ve s�n�f arkada�lar� ile dayan��ma içerisine yönelterek, onda 
ileti�imci bir birey olarak i�birli�ine dayal� anlaml� bir ö�renme ya�ant�s�na yol 
açmal�d�r. Ö�rencilere böyle bir e�itim-ö�retim ortam� haz�rlanmas� için planl� bir 
ö�retim süreci gereklidir. Çünkü günümüzün e�itim-ö�retim anlay���, bilginin 
ezberlenip depolanmas� de�il, bilgiyi nerede, nas�l bulup kullan�laca��na dayal� 
dü�ünme ve problem çözme sürecine yönelik bir anlay��� benimsemektedir [1].  
 
Günümüzde mühendislik, mimarl�k hizmeti gereksinimi olan projelerin say�lar� ve 
çaplar� giderek artmaktad�r. Bu art��a paralel olarak kaynaklar�n optimum 
kullan�m�, projelerin hayata geçirime sürecinin azalt�lmas�, proje esnas�nda 
meydana ç�kabilecek sorunlar�n çözülebilmesi, maliyetlerin azalt�labilmesi, i�letme 
sorunlar� ve maliyetlerin indirilmesi için bir çok bran�tan e�itimli insanlar�n bir 
arada çal��mas� gerekmektedir. Dar anlamda bak�l�rsa s�radan bir toplu konut 
projesinde mimar, in�aat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, harita 
mühendis, mal sahibi, i�letmeci hatta hukukçu, sat� ve pazarlamac� projenin en 
ba��ndaki tasar�m a�amas�ndan sonuna kadar birlikte çal��mak, sorunlara makul 
ve ekonomik çözümler üretmek zorundad�rlar. Marmaray projesi gibi devasa 
projelerde ise çok uç görünen disiplinlerden meslek sahibi elemanlar�n birlikte 
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Y�ld�z Teknik Üniversitesi, Mimarl�k Fakültesi, Y�ld�z Kampusu, Be�ikta�, �stanbul, Türkiye. E-
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çal��t��� görülmektedir. Mesela bat�rma tüp tekni�i ile proje gerçekle�tirilirken 
bal�klar�n göç yollar�n�n etkilenmemesi hedeflendi�inden proje de su ürünleri 
uzmanlar� da görev almaktad�rlar. Buna ek olarak ba�lant� tünellerinin kaz�lar�nda 
sürekli tarihi eserlere rastland��� için bu devasa projeye arkeologlar, 
paleontologlar da dahil olmu�lad�r. Keza kamula�t�rma sorunlar�n çözümü için 
hukukçular�n katk�s� da yads�namaz. 
 
Disiplinleraras� ö�retim özellikle ö�renmede etkilili�i ve anlaml�l��� sa�lama 
ac�s�ndan günümüzde gerek literaturde gerekse okullardaki uygulamalarda 
üzerinde tart���lan bir konu haline gelmi�tir. Günümüzde ABD’de akademik 
okullarda, mesleki okullarda, ö�retmen yeti�tirme programlar�nda, k�saca hemen 
hemen her kademedeki okullarda bu yakla��m�n daha belirgin bir �ekilde 
uyguland���n� görmek mümkündür. Bu önemli program yakla��m� birçok ülkede bu 
kadar yayg�n ve ba�ar�l� bir �ekilde kullan�lmas�na kars�n, ülkemizde bu ö�retim 
yakla��m�n�n içeri�i, önemi ve nas�l kullan�labilece�ine yönelik çok az kaynak 
bulunmaktad�r. Jacobs’a göre disiplinleraras� ö�retim bir teman�n, kavram�n, 
problemin incelenmesi için birden fazla disiplinin yöntem ve bilgisinden 
yararlanan program anlay���d�r [2]. Erickson ise disiplinleraras� ö�retimi “bir 
kavram�n farkl� disiplinlerdeki kavramsal bütünle�mesi” olarak tan�mlamaktad�r 
[3]. Disiplinleraras� program tasar�m�nda, okullarda okutulan disiplinlerdeki 
periyodik ünite veya derslerin (Dilbilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, 
Güzel sanatlar, Müzik ve Beden E�itimi gibi) birlikte dü�ünülerek düzenlenmesi söz 
konusudur. Y�ld�r�m’�n da belirtti�i gibi disiplinleraras� ö�retimin özünde 
geleneksel konu alanlar�n�n belirli kavramlar etraf�nda anlaml� bir biçimde bir 
araya getirilmesi söz konusudur [4]. 
 
Ancak günümüzde in�aat mühendisli�i e�itiminde bu disiplinler aras� çal��ma 
sistemati�inin kazand�r�ld���n� söylemek mümkün de�ildir. Ayn� durum birlikte 
çal��mas� gereken taraflar olan di�er bran�lar içinde söz konusudur. Özellikle 
in�aat mühendisleri ile meslek ya�ant�s�nda en fazla i�birli�i içinde olmas� gereken 
mimarlarda da disiplinler aras� çal��ma becerisi ö�retilememektedir. Ders 
programlar� ve aktiviteleri incelendi�inde bu becerinin kazand�r�lmas�na yönelik 
ders veya projeler olmad��� görülmektedir. Bu nedenle meslek ya�am�nda birlikte 
çal��mak durumunda kalan genç mühendis ve mimarlar, birlikte çal��ma 
sistemati�i ö�retilmedi�i için ideal i�birli�i a�amas�na geçinceye kadar zaman 
kaybetmekte, bu yüzden projelerin uygulama ve geli�me a�amas�nda hatal� 
kararlar al�nmas� dolay�s� ile zaman ve para kayb� ya�anmaktad�r. Bu kay�plar� 
önleyebilmek için lisans ve lisansüstü e�itim a�amas�nda gerek ders içi gerekse 
ders d��� aktivitelerle birlikte çal��ma sistemati�inin ö�retilmesi, ayn� dilin 
konu�ulabilmesi için ortak terminolojinin geli�tirilmesi, e�itim a�amas�nda birlikte 
projeler yapt�r�larak uygulama becerisi ve tecrübesinin kazand�r�lmas� da önem 
ta��maktad�r. 
 
Uygulama sürecinde in�aat mühendislerinin en fazla birlikte çal��t�klar� mesleki 
grup mimarlard�r. Mimarl�k, insanlar�n ya�amas�n� kolayla�t�rmak ve bar�nma, 
e�lenme, dinlenme, çal��ma gibi eylemlerini sürdürebilmeleri için gerekli 
mekânlar�, estetik, i�levsel gereksinimleri, teknik ve yönetsel zorunluluklarla 
ba�da�t�rarak in�a etme sanat�; ba�ka bir tan�mlamayla, yap�lar� ve fiziksel çevreyi 
tasarlama ve in�a etme sanat ve bilimi olarak tan�mlanmaktad�r. Mimarl�k lisans 
e�itimi, birinci s�n�fta a��rl�kl� olarak temel tasar�m ve üç boyutlu alg�lama üzerine 
kuruluyken, ilerleyen s�n�flarda bina yapma süreci üzerine yo�unla�makta bunu da 
stüdyo ve kritik metodu üzerinden yapmaktad�r. Burada ö�rencilerden, verili alan 
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ve program içerisinde özgün çözümler üretmeleri beklenmekte ve 
desteklenmektedir. Temel tasar�mda ö�renildi�i dü�ünülen parça bütün ili�kisi, üç 
boyutlu dü�ünme becerisi ve kütle kompozisyonlar�n�n ilerleyen s�n�flarda mimari 
proje üretim sürecine içkin oldu�u tahayyülü yayg�nd�r. Grup olarak çal��ma ancak 
ortak maketler ya da ortak çizimler için geçerlidir; onun d���nda ö�renciler tek 
ba�lar�na çal���rlar. Bu ba�lamda, grup çal��mas� kavram� projeler üzerinden de�il, 
ortak yap�lmas� gereken i�ler üzerinden yürümektedir. Stüdyolarda mimarl�k 
mesle�i genel anlamda kapal� bir sistem olarak tan�mlan�r. Bunu a�maya çal��an 
ve hem kendini ba�ka disiplinlerin etkisine açan hem de ba�ka disiplinlere penetre 
etmeye çal��an stüdyolar da yok de�ildir; ancak bunlar�n mimarl�k e�itimi 
sürecinde ba� aktör olmad�klar� mutlakt�r [5]. Ancak bu proje çal��malar�nda en 
önemli noktalardan biri olan ta��y�c� sistemin tasarlanmas�, oturtulmas� ve projede 
yap�lacak de�i�ikliklere göre modifikasyonlar�n yap�lmas�nda mimarlar�n in�aat 
mühendisleri ile birlikte çal��ma kültürünü geli�tirmesi mesleki ya�amlar� aç�s�ndan 
oldukça önemlidir. Bu noktada ba�lang�çta ortak bir dil ve terminoloji 
geli�tirmeleri daha sonra yap�lacak ortakla�a çal��malar�n sa�l��� aç�s�ndan kritik 
bir öneme sahiptir. 
 
 

YÖNTEM 
 
Genelde farkl� disiplinler aras� çal��malar�n yap�labilmesi özelde de mimar ve 
mühendisler aras� birlikte çal��ma sistemati�inin e�itim sürecinde te�kili için farkl� 
yöntemler önerilmektedir. Bunlar e�itim süreci içindeki konumlar�na ba�l� olarak 
de�erlendirilebilir.  
 
 
Lisans E�itimi Sürecinde Yap�lacak Çal��malar 
 
Lisans e�itimi sürecindeki disiplinler aras� çal��ma sistemati�inin yerle�tirilmesi 
çal��malar� bu noktada en hayati ve önemli a�amad�r. Zira en kal�c� olan çal��ma 
bu seviyede yap�lan çal��ma olacakt�r. Ortak bir dil geli�tirilmesi, kurumsal bir 
yap�n�n te�kil edilmesi bu seviyede yap�lacak çal��malarla mümkün olacakt�r. Bu 
süreçte öncelikle ortak ders al�nmas� sisteminin kurulmas�n�n sa�lanmas� 
gerekmektedir. Böylelikle hem ö�retim üyesi baz�nda hem de ö�renci baz�nda 
birliktelik sa�lanmas� söz konusu olacakt�r. Ders içeriklerinin buna göre 
güncellenmesi ve müfredatlar�n kesi�me kümesinde yer alan derslerin belirlenerek 
içeriklerinin birliktelik sa�lanacak �ekilde güncellenmesi gerekmektedir. Mimarl�k 
e�itiminde yer alan “Statik-Mukavemet”, “Yap� Stati�i”, “Ta��y�c� Sistem Tasar�m�” 
gibi derslerin in�aat mühendisli�i bölümünde ortakla�a al�nmas�, �n�aat 
Mühendisli�inde yer alan “Teknik Resim”, “Mimari Tasar�m”, “Ta��y�c� Sistemler” 
gibi derslerinde Mimarl�k bölümünden ortakla�a al�nmas� yararl� olacakt�r. 
Derslerin içerikleri ise Mimarl�k ve �n�aat Mühendisli�i ö�retim üyelerince ortak 
çal��ma amac�n� sa�layacak �ekilde güncellenmesi ve her ders için birlikte 
çal��may� sa�lay�c� proje ödevleri ile desteklenmesi gerekmektedir. 
 
Bir sonraki a�amada ise ortakla�a çal��ma yap�lacak seçmeli derslerin aç�lmas� 
gerekmektedir. Bu derslerde teorik e�itimin yerine uygulamal� e�itim öne 
ç�kar�lmal�, ders a��rl�kl� olarak birlikte proje çal��malar�n�n gerçekle�tirilmesine 
dayand�r�lmal�d�r. Gerek �n�aat Mühendisli�i gerekse Mimarl�k Bölümü ö�rencileri 
mezun ola kadar bu seçmeli derslerden en az birini almas� ve ortakla�a proje 
yapmas�n�n sa�lanmas� zorunlu tutulmal�d�r. 



1. �N�AAT MÜHEND�SL��� E��T�M� SEMPOZYUMU, ANTALYA

330

Çift anadal programlar�nda (ÇAP) özellikle �n�aat Mühendisli�i ve Mimarl�k 
bölümleri aras�nda ÇAP yap�lmas� te�vik edilmelidir. Bu iki bran�ta ÇAP yapan 
ö�rencilerin ö�renim sürelerini en az uzatacak �ekilde ders programlar�n�n 
ayarlanmas� bu e�itimi daha cazip hale getirecektir.  
 
Ortak proje yap�lmas�, yar��malara birlikte kat�l�m�n sa�lanmas� te�vik edilmeli, 
proje gruplar�nda farkl� disiplinlerden en az bir ö�renci bulunmas� zorunlu hale 
getirilmelidir. Bu noktada �stanbul Teknik Üniversitesinde düzenlenmekte olan, 
çe�itli firmalar�n sponsorluk yaparak kazananlara maddi kar��l��� olan ödüllerin 
verildi�i proje yar��mas� model olarak gösterilebilir. Bu proje yar��malar�nda 
kat�l�mc� gruplar�n de�i�ik bran�lar�n bir araya gelmesi ile olu�turulmas� zorunlu 
tutulmaktad�r. Böylece ö�renciler proje çal��mas� yaparak yar��maya haz�rlan�rken 
disiplinler aras� çal��ma yapman�n temellerini atm�� olmaktad�r. Jüri üyelerinin de 
de�erlendirmelerinde disiplinler aras� çal��man�n seviyesini ve ba�ar�s�n� dikkate 
almalar� yararl� olacakt�r. 
 
 
Lisansüstü E�itim Sürecinde Yap�lacak Çal��malar 
 
Lisansüstü e�itim sürecinde disiplinler aras� çal��man�n te�vik edilmesi için farkl� 
bölümlerin bir di�erinde lisansüstü e�itim almas� özendirilmelidir. Bu noktada 
disiplinler aras� çal��maya yatk�n, bu eksikli�in önemini bilen ve giderilmesi için 
çaba sarf eden ö�retim üyelerine ihtiyaç duyulmaktad�r. Son dönemde bu tarzda 
ara�t�rma projeleri TÜB�TAK taraf�ndan desteklenmekte ve te�vik edilmektedir. Bu 
nedenle yüksek lisans seviyesindeki ö�rencilerin tekil tez çal��malar� yapmas� 
yerine bir proje kapsam�nda birlikte tez çal��malar�nda bulunulmas� sa�lanmal�d�r. 
Bu a�amada ö�retim üyelerinin tarz� ve olaylara yakla��m� belirleyici oldu�una 
göre ö�retim üyelerine yönlendirici e�itim verilmesi ve disiplinler aras� çal��man�n 
öneminin belirtilmesi yerinde olacakt�r. �n�aat Mühendisli�i ve Mimarl�k Bölümü 
ö�retim üyeleri bu noktada lokomotif görevi almal�d�r. Her yüksek lisans 
ö�rencisinin tez çal��mas� bir proje gibi de�erlendirilmelidir. Üniversitelerin 
ara�t�rma fonlar� bu tarzda projelere özel destek sa�lamal�d�r. Son dönemde 
uluslararas� indeksli dergilerde yap�lan yay�nlar�n büyük ço�unlu�unun disiplinler 
aras� çal��malar�n yap�ld��� projelerden ortaya ç�kmas� konunun önemini ortaya 
koyan bir örnektir. Bu tezlerde mümkünse di�er disiplinden ortak dan��man 
kullan�lmas� yararl� olacakt�r.  
 
Doktora seviyesindeyse farkl� disiplinden yeti�en ö�renciler için kontenjan 
konulmal�d�r. Bu ö�rencilerin tezleri disiplinler aras� çal��ma kapsam�nda 
de�erlendirilerek TÜB�TAK desteklerinden veya üniversite ara�t�rma fonlar�ndan 
desteklenmelidir. Tez yönetici olarak her iki disiplinden ortak dan��man 
kullan�lmas� yerinde olacakt�r. Doktora yeterlik ve tez izleme jürilerinde her iki 
disiplinden de ö�retim üyelerinden olmas� yerinde olacakt�r. Ancak jürilerin 
te�kilinde ö�retim üyesi seçiminde, ö�retim üyesinin bu alanda daha önce 
çal��ma, proje veya yay�n yapm�� olmas� kriter olarak konulmal�d�r. 
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SONUÇ VE ÖNER�LER 
 
�n�aat mühendisli�i e�itiminde büyük projelere imza atacak donan�ml� 
mühendisler yeti�tirebilmek için lisans ve lisansüstü e�itiminde radikal de�i�iklikler 
yapmak gerekti�i aç�kt�r. Bu radikal de�i�ikliklerin ba��nda da disiplinleraras� 
çal��ma kültürü ve sistemati�inin teorik ve uygulamal� alt yap�s�n�n kurumas� 
gereksinimi aç�kt�r. Bu anlamda meslek hayat� ve çal��ma düzeni dikkate 
al�nd���nda in�aat mühendisli�i e�itiminde disiplinleraras� çal��ma için mimarl�k 
alan� birincil hedef seçilmelidir. Bu hedefe ula�mak için zorunlu ve seçmeli dersler 
kullan�labilece�i gibi çift anadal yap�lmas� özendirilmeli ve fark dersleri 
düzenlenerek cazip hale getirilmelidir. Birlikte çal��ma kültürü ve disiplinler aras� 
çal��ma öncelikle ö�retim üyelerinden ba�lamas� gerekti�inden üniversite 
kapsam�nda bulunan ara�t�rma projeleri ile TÜB�TAK projelerine ortakla�a ba�vuru 
yap�lmas� te�vik edilmeli hatta organize edilmelidir. Sadece ders kapsam�nda 
b�rak�lmamas� gereken bu amaca ula�mak için ortak proje çal��mas� yap�lmas� 
te�vik edilmeli, sponsorlar arac�l��� ile parasal ödüller konularak her kat�l�mc�ya 
destek sa�lanmal�d�r. Ayr�ca proje de�erlendirme jürilerinde mimarl�k ve 
mühendislik bölümü ö�retim üyeleri ile meslek hayat�nda ba�ar�l� elemanlar yer 
almal�d�r. Söz konusu jürilerin her proje için kat�l�mc�lar önünde yapaca�� 
de�erlendirmeler kat�l�mc� mimar ve mühendislerin meslek hayatlar� için yol 
gösterici olacakt�r. Böylece ileride proje toplant�lar�na kat�larak birlikte büyük 
projelere imza atacak in�aat mühendisi ve mimarlara ortak toplant� yapma, çözüm 
arama, empati yapma yetisi kazand�r�labilecektir. 
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�N�AAT MÜHEND�SL��� E��T�M�NE,  
SÜREÇ VE SÜREÇ YÖNET�M� YAKLA�IMI �LE BAKMAK 

 
Tahsin Asan* 

 
 

ÖZET 
 

E�itimin tan�m�na bak�ld���nda, bireyin do�umundan ölümüne süregelen, aile, 
okul, i� ya�am� ve de çevre aras�nda geli�en, her birinin �artlar�ndan olumlu ve 
olumsuz etkilenen bir olgu. Sosyal, Kültürel ve Bireysel boyutlar� ayn� anda içinde 
bulunduran bir kavram, uzun bir süreç. Biz �n�aat Mühendisleri için bu sürecin bir 
dilimi olan �n�aat mühendisli�i E�itimi Sürecini inceleyece�iz. 
 
Önce Süreç tan�m�n� yapal�m; “Mü�teri / vatanda� için bir de�er olu�turmak üzere, 
bir girdiyle ba�layan (insan gücü, makine, malzeme, teknoloji gibi) ve bu girdiye 
katma de�er kat�larak belirli bir ç�kt� üreten birbiriyle ba�lant�l� ad�mlar,  i�lemler 
dizisidir. 
 
Bizim Sürecimizin Girdisi; Ortaö�renimini tamamlam�� ve belirlenmi� �artlar� 
sa�lam�� ö�renci, Ç�kt�m�z ise, kapsam� çok geni� olan in�aat sektöründe i� 
ya�am�n� sürdürecek olan mezun in�aat mühendisi.   
 
Burada süreci iyi yöneterek ç�kt� performans�m�z�n yüksek olmas� için; Girdinin iyi 
seçilmesinden ba�layarak ç�kt�n�n kaliteli (beklenen �artlar� sa�layabilen) olmas� ve 
bu kalitenin sürdürülebilirli�i ad�na nelerin yap�lmas� gerekti�ini inceleyece�iz. 
 
 

G�R�� 
 
�n�aat Mühendisli�i E�itimini konu alan Sempozyumun alt ba�l�klar�ndaki “Ç�kt� 
Bazl� E�itim Planlama ve De�erlendirme”sini irdeleyece�imiz bu yaz�da; Ç�kt�n�n, 
bir sürecin sonucunda üretilen ürün veya hizmet oldu�unu tek ba��na bir fikir 
vermeyece�ini, sürecin di�er ba�ar�lar�yla beraber de�erlendirilmesi gerekti�ini 
özellikle belirtmek isterim. 
 
E�itim olgusunu Süreç mant���yla ele alaca��m�z için öncelikle, Sürecin tan�m�, 
Sürecin Tasar�m� (Algoritma, Ak�� �emas�, Süreç Kart�) ve Ba�ar� (performans) 
göstergeleri ve de �yile�tirme Tekniklerinden bahsetmemiz gerekir. 
 
 

SÜREÇ 
 
Süreç  “Mü�teri/Vatanda�” için bir de�er olu�turmak üzere, Bir grup girdiyi 
kullanarak, bunlardan ç�kt�lar elde etmeyi amaçlayan; 

- Tekrarlanabilen, 

- Ölçülebilen, 

                                                     
Tahsin Asan 
�MO Samsun �ubesi 
E-posta: t.asan@dsi.gov.tr,  tahsinasan61@ hotmail.com.tr 
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- Sahibi ve sorumlusu (sorumlular�) olan, 

- Organizasyonel hiyerar�i gerektirmeyen 

- Fonksiyonlar (birimler) aras�nda gerçekle�en, eylem ve ��lemler, 
 
K�saca; Mü�teri talebi / �artlar� ile ba�layan ve sonunda da mü�terinin 
memnuniyeti ile tamamlanan i�lemler dizisidir. 
 
Ölçemedi�inizi bilemezsiniz, bilmedi�inizi de yönetemezsiniz yakla��m� ile, 
Gayemiz; günümüzün rekabetçi ortam�nda sürecimizin ba�ar� göstergelerinin 
genel kabul görmü� ölçütlerle, nesnel verilere dayal� izlenmesi, k�yaslanmas� ve 
iyile�tirilmesidir. Bu nedenle sürecimizin mü�teri �artlar�n�n belirlenmesinden 
ba�layarak sonunda mü�teri memnuniyeti a�amas�na kadar olan evrelerini say�sal 
olarak ifade edebilmemiz gerekir. 
 
Bunun için de süreç kavram�n�, süreç yönetimini ve de süreç iyile�tirme tekniklerini 
iyi bilmeliyiz. �imdi bu kavramlar� ve birbirleriyle ili�kilerini inceleyelim; Süreçler 
kendi içinde bölünme/s�n�fland�rma ve hiyerar�ik bir yap�ya sahiptir. 
 
- Temel Süreçler; Ana i� faaliyetlerinin üst düzeyde tan�m� (Sonuç-Fayda, 

Kalite, Vatanda� Memnuniyeti, Etkinlik ba�ar� ölçütleriyle de�erlendirilir.)  

- Alt Süreçler; Alt Süreçler, Temel Süreç ad�mlar�n�n geni�letilmi� halidir. 
(Verimlilik ba�ar� ölçütleri ile de�erlendirilir.) 

- Detay Süreçler; Süreçleri olu�turan daha alt düzeyde i�leyi�i olan süreçler 
(Girdi, ç�kt� ba�ar� ölçütleri ile de�erlendirilir.) 

- Aktiviteler/Faaliyetler; Detay süreçlerin alt yap�s�n� olu�turan genellikle 
ki�iler baz�nda yürütülen i�lemler/faaliyetlerdir. 

 
Herhangi bir sürecin, Alt Süreç ya da Detay Süreç olmas� onun önemsiz oldu�u 
anlam�na gelmez. Aktivite ve faaliyetlerin süreç olarak tan�mlanmamams� veya 
süreç mant��� ile yönetilmemesi onlar�n de�ersiz oldu�u veya izlenmeyece�i 
anlam�na gelmez. Örne�in, ö�rencinin kay�t kabul i�lemleri veya devams�zl���n�n 
izlenmesi mezun mühendisin kalitesini etkilemez ama yap�lmas� da zorunlu 
i�lemlerdir. Ba�ka bir örnek, laboratuara sarf malzemesi sat�n almak zorunlu bir 
i�tir ama bu i�i yönetmenin mezun Mühendisin kalitesine hiçbir katk�s� yoktur. 

 
 

SÜREÇ TASARIMI 
 
ALGOR�TMA: Herhangi bir süreci olu�turan faaliyetlerin (ad�mlar�n) aç�k, düzenli 
ve s�ral� bir �ekilde söz ya da yaz� ile ifadesidir. Algoritma kurmak, bir olay� ad�m 
ad�m tan�mlamak ya da bir sorunun çözümü için mant�ksal bir yöntem olu�turmak 
demektir. 

Örne�in; Ö�renci stajlar�n�n nas�l yap�laca��n� do�al bir dille alt alta s�ralayarak 
yazarsan�z, o sürecin algoritmas�n� kurmu� olursunuz. 
 
AKI� �EMASI (D�YAGRAMI): Bir faaliyetin nas�l yap�ld���n� s�ral� olarak 
�ekillerle/sembollerle �ematik olarak anlatan dokümanlard�r. �çinde mant�ksal bir 
ak�� vard�r. 

Ak�� �emas�n�n algoritmadan fark�, ad�mlar�n standart semboller içine yaz�lm�� 
olmas� ve ad�mlar ve ilgili birimler aras� ili�kilerin oklar ile gösterilmesidir. 



1. �N�AAT MÜHEND�SL��� E��T�M� SEMPOZYUMU, ANTALYA

335

Ak�� �emas�ndaki detay; Hitap etti�i kitlenin alg�lama düzeyine kadar inecektir. 
(E�itim düzeyi konu ile ilgili kültür v.b) 
 
SÜREÇ KARTI: Sürecin; Numaras�n�, amac�n�, S�n�rlar�n� (Ba�lama ve Biti�ini), 
Girdisini, Ç�kt�s�n�, Sorumlusunu, süreç Tak�m�n�, Ba�ar� (Performans) 
Göstergelerini ve bunlar�n izlenmesini, �lgili Dokümanlar� (Yasa, Yönetmelik, 
Kararname  ….) v.b.gösteren kimlik kart�d�r. 
 
G�RD�: Bir ürün veya hizmetin üretilmesi için gereken be�eri, mali ve fiziksel 
kaynaklard�r. 
 
ÇIKTI: Sürecin sonunda üretilen ürün ve hizmetlerin miktar�d�r. ��in niteli�ine göre 
bazen bir sürecin ç�kt�s� ba�ka bir sürecin girdisi olabilir. 

Ç�kt� ad�ndan da anla��laca�� üzere bir sürecin sonucudur. Amaçlanan hedeflere 
ula��l�p ula��lmad��� hakk�nda bir fikir vermez. Bunun için Ç�kt�n�n, Sürecin di�er 
ba�ar� göstergeleri ile beraber de�erlendirilmesi gerekir. 
 
BA�ARI GÖSTERGELER�: Gerçekle�en sonuçlar�n önceden belirlenen hedefe ne 
ölçüde ula��ld���n�n ortaya konulmas�nda kullan�l�r. 

Kurum ve Kurulu�lar, süreçlerini ba�ar� göstergelerine dayand�rmak zorundad�rlar. 

Bir ba�ar� göstergesi, ölçülebilirli�in sa�lanmas� bak�m�ndan miktar, zaman, kalite 
veya maliyet cinsinden ifade edilir. 
 
Ölçemedi�imiz hiçbir �eyi de�erlendiremeyiz, yönetemeyiz, 
iyile�tiremeyiz. 
 
Örnek: Mü�teri Memnuniyet Oran� 

ÖLÇÜM YÖNTEM� = Mü�teri Memnuniyet Anketindeki 5 li skalal� sorulara 4-5 
diyenlerin toplam�/toplam soru say�s� * ankete cevap verenlerin say�s� 
 
Ba�ar� Göstergelerinin S�n�fland�r�lmas�; 

- Girdi 

- Ç�kt� 

- Sonuç 

- Etkililik / Verimlilik 

- Etkinlik 

- Kalite göstergeleri olarak s�n�fland�r�l�r. 
 
 
TOPLUMLA �LG�L� SONUÇLAR Kurulu� bu süreçlerin sonunda içinde bulundu�u 
toplumla (yerel, ulusal veya uluslar aras�)  ili�kili olarak ne gibi sonuçlar elde 
etmektedir? 
 
Girdi Göstergeleri: Bir faaliyetin veya i�in yürütülmesi için gerekli olan girdilerle 
ilgili olan göstergelerdir. Tek ba��na bir anlam ta��mazlar, ölçmeye esas olan 
ba�lang�ç durumunu yans�t�rlar.  

- Örnek verecek olursak, �n�aat Mühendisli�i Bölümlerinin kontenjanlar�n�n 
belirlenmesinde in�aat sektöründe yap�lan ara�t�rmalar, �n�aat Mühendisli�i 
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Bölümünü seçenlerin Ortaö�renim ba�ar� durumu, Bu bölümü isteyerek seçip 
seçmedikleri, Bu bölümü kaç�nc� tercih olarak seçtikleri, Bölümün Akademik 
kadrosunun nicelik ve nitelik olara yeterlili�i, 

- E�itimde kullan�lan araç/gereç, Derslik say�s�, Laboratuar say�s�, Ö�retim 
Üyesi/Ö�renci say�s� v.b. 

 
Ç�kt� Göstergeleri: Bir sürecin sonucunda elde edilen mal ve hizmetlere ili�kin 
say�sal göstergelerdir. Üretilen mal ve hizmetlerin niceli�i konusunda bilgi 
vermesine ra�men, hedeflenen sonuçlara ula��l�p ula��lmad��� veya üretilen mal 
veya hizmetin kalitesi ve üretim sürecinin etkinli�i konusunda tek ba��na aç�klay�c� 
de�ildir. 

Örnek; Fakültelerin �n�aat Mühendisli�i Bölümünden mezun olanlar�n say�s�, 
Üretilen/yay�mlanan Akademik Yay�nlar, Yürütülen bilimsel çal��ma/Ara�t�rma 
Projesi Say�s� (TUB�TAK Projesi, Özel Sektöre yap�lan projeler), Bilimsel toplant� 
say�s�, Toplam E�itim Saati v.b. 
 
Sonuç (Fayda) Göstergeleri: Bir sürecin sonucunda elde edilen ç�kt�lar�n 
(ürün/hizmet) bu ç�kt�lar� kullananlar�n/hizmetten yararlananlar�n veya toplum 
üzerindeki etkilerini ifade eder, elde edilen ç�kt�lar�n, amaç ve hedeflerin 
gerçekle�tirilmesinde nas�l ve ne ölçüde ba�ar�l� olduklar�n� gösterirler. 
 
Sonuç (Fayda) : Niçin yapt�k, Vatanda�a ne sa�lad�k sorular�na cevap verir. 

Hedeflenen sonuçlara ula�madaki ba�ar� seviyesi etkililik ile de ifade edilmektedir. 
Sonuç göstergeleri amaç ve hedeflere ula��l�p ula��lmad���n� ortaya koymalar� 
bak�m�ndan en önemli ba�ar� göstergelerdir. 

Örnek; Kazan�lan uluslar aras� proje yar��malar�, uluslar aras� Bilimsel kongrelerde 
sunulan akademik çal��malar, Yabanc� ülkelerin Üniversitelerinin ortak çal��ma 
talepleri (�n�aat Fakültelerimizde lisansüstü, Doktora, Ortak Proje çal��mas� yapan 
yabanc� ö�renci ve akademisyenler ) v.b. 
 
VER�ML�L�K: Birim ç�kt� ba��na girdi veya maliyettir. Girdiler ile ç�kt�lar aras�ndaki 
ili�kiyi gösterir. Kullan�lan kaynaklarla, bir faaliyetin sonuçlar�n� ya da ç�kt�lar�n� 
azamiye ç�karmay� ifade eder. 
 
EKONOM�KL�K: Bir faaliyetin planlanm�� sonuçlar�na ya da ç�kt�lar�na ula�mak 
için kullan�lan kaynaklar�n maliyetini en aza indirmeyi ifade eder.  
 
Verimlilik Göstergeleri: Belirlenen girdilerle mümkün olan en yüksek ç�kt� 
düzeyine ula��l�p ula��lmad���n� de�erlendiren araçlard�r. Verimlilik göstergeleri, 
kaynaklardan yeterince yararlan�p yararlanmad���m�z� gösterir. “Ne kadar girdi 
kullan�larak ne kadar ç�kt� elde edildi” sorusuna cevap arar. Geni� anlamda 
ba�ar�(performans) anlam�nda da kullan�l�r ancak bu kavram amaca ula�maktan 
çok yap�lan i�in maliyetinin en aza indirilmesiyle ilgilidir. Yani ç�kt� ba��na üretime 
giren unsurlar�n her birinin (insan kaynaklar�, hammadde, elektrik, k�rtasiye v.b)  
optimum kullan�lmas�d�r.  

Örnek: Fakültelerin �n�aat Mühendisli�i Bölümünden belirlenmi� ö�renim süresi 
içinde mezun olanlar�n say�s�, laboratuarlarda ayn� numune ve düzenek ile 
yap�labilecek azami deney say�s� ve bu deneylerden yararlanan ö�renci say�s�, 
ö�retim üyesi/ö�renci ba��na dü�en uygulamal� e�itim saati, ö�retim üyesi ba��na 
dü�en ara�t�rma projesi say�s� v.b. 
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ETK�L�L�K: Ç�kt� ile sonuç aras�ndaki ili�kidir. Ç�kt�lar�n beklenen sonuçlara yol 
aç�p açmad���n� inceleyen araçt�r. Bir faaliyetin, planlanan ve gerçekle�en etkisi 
aras�ndaki ili�kiyi; hedefe ula�ma derecesini ve yerindeli�ini ifade eder.  

Örnek: �n�aat Mühendislerinin yerel yönetimlerde tercih edilmesi, Sosyal 
sorumluluk projelerinde �n�aat Mühendislerinin etkinli�i v.b. 
  
Etkililik Göstergeleri: Etkililik göstergeleri, ç�kt� ile sonuçlar aras�ndaki ili�kileri 
ifade eder. Yani, ç�kt�lar�n beklenen sonuçlara yol aç�p açmad���n� inceleyen 
araçlard�r. Elde etti�iniz ç�kt�larla istedi�iniz etkileri elde edebildiniz mi? sorusuna 
cevap arar. Yani Amaçla ilgilidir, amaca ula�abilme derecesini gösterir. Etkililik =  
Gerçekle�en (ç�kt�) /Planlanan(ç�kt�) 

Örnek; DPT, K�K, Üst Kurullar, Tefti� kurullar� gibi kurumlarda in�aat 
mühendislerinin çal��ma (tercih edilme) oran�, �n�aat Projelerinde 
sa�lanan(yakalanan)  kalite ile ülke genelinde yap�lan tasarruflar v.b. 
 
KAL�TE: Mal veya hizmetlerden yararlananlar�n veya ilgililerin beklentilerinin 
kar��lanmas�nda ula��lan düzeydir. (güvenilirlik, do�ruluk, davran�� biçimi, 
duyarl�l�k ve bütünlük gibi ölçüler). 
 
Kalite Göstergeleri: Kurumlar�n sundu�u ürün ve hizmetlerin, kullan�c� istekleri 
ve gereksinimlerini kar��lama düzeyini, ürünlerin standartlara uygunlu�unu ve 
hatas�z olma derecesini ölçen araçlard�r. 

Örnek; Akademik yay�nlarda bilimselli�in ölçüt olarak al�nmas� oran�, Yay�mlanan 
Akademik çal��malar�n ba�ka Akademik çal��malarda kaynak al�nma oran�, 
Ö�rencilerin ba�ar� oran�, Mezun olan ö�rencilerden ilk y�l i� bulabilenlerin oran�, 
Özel sektör taraf�ndan talep edilen stajyer �n�aat Mühendisli�i ö�renci say�s�, 
stajyer ö�rencilere sa�lanan kolayl�klar/haklar (Ücret/SSK ödenmesi, Kurumlar�n 
sosyal haklar�ndan yararland�rma v.s) Mezuniyet derecelerinde iyi ve pekiyilerin 
oran�,  Lisansüstü E�itime devam edenlerin oran�, Meslek �çi e�itimlere istekli 
devam edenlerin oran�, v.b. say�labilir. 
 
ETK�NL�K: Do�ru i�i, DO�RU YAPMAK (Do�ru Zamanda Do�ru Yerde) 
 
M�SYON: Üstlenilen görev, var olu� nedeni. 
 
V�ZYON: Üstlenilen görevde ula��lmak istenen yer, Uzgörü. 
 
AMAÇLAR: Ula��lmaya hedeflenen sonuçlar�n kavramsal ifadesidir. 
 
HEDEFLER: M�SYON’u esas alan ve V�ZYON’a ula�mak için belirlenen 
özel/özgün ve ölçülebilir alt amaçlard�r. 
 
Hedefler, ula��lmas� öngörülen ç�kt� ve sonuçlar�n tan�mlanm�� bir zaman dilimi 
içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir. Hedeflerin miktar, maliyet, kalite ve 
zaman cinsinden ifade edilebilir olmas� gerekmektedir. 
 
STRATEJ�: Çok yönlü amaçlara ula�mak üzere kaynaklar�n üstüne önemle gitmek 
ve harekete geçmek için yap�lm�� genel programlard�r. 
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Strateji; Bulundu�unuz yerden gelecekte olmak istedi�iniz yere-sürdürülebilir 
rekabetçi avantaj yaratarak – gitmektir. *Anosoff, Porter 

Strateji; Yap�land�r�lm�� bir düzen içerisindeki planlama ufku uzun kararlar 
dizisidir. *Mintzberg 

Strateji; De�er yaratmay� sürdürebilmeniz için olanak yaratacak bir dizi 
kopyalanamaz yetkinli�in geli�tirilmesi ve mü�teriye sunulabilmesidir. *Russell-
Jones 
 
STRATEJ�K YÖNET�M: Amaçlara ula�may� sa�layacak çok tarafl� kararlar�n 
incelenmesi, haz�rlanmas� ve uygulanmas�n� hedefleyen bilim ve sanatt�r. 
- D�� 
- F�rsat 
- Ve 
- Tehditlerin 
- Kurumsal 
- Güçlü ve  
- Zay�f  
- Yönlere göre yönetilmesidir. 
 
�ZLEME: Vizyonda ortaya konulan hedeflere ili�kin gerçekle�melerin sistematik 
olarak takip edilmesi ve raporlanmas�d�r. 
 
DE�ERLEND�RME: Uygulama sonuçlar�n�n amaç ve hedeflere k�yasla ölçülmesi 
ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarl�l�k ve uygunlu�unun analizidir. 
 
PLAN: Belirlenen hedeflere ula�mak için gerekli, k�sa, orta, Uzun dönemli (vadeli) 
yol ve yöntemlerin seçimidir. 
 
 

SÜREÇ YÖNET�M� 
 
Son y�llarda yerli yersiz kullan�lan SÜREÇ kelimesinin zamandan ba��ms�z bir 
i�lemler dizisi oldu�unu vurgulamaya çal��t�k. �n�aat mühendisli�i E�itimini de 
Ya�am boyu e�itim Sürecinin bir dilimi olarak kabul edersek, �imdi de Süreç 
Yönetiminden bahsetmeliyiz. 

Süreç Yönetimi: Süreçleri yönetmek. 

Süreçlerle Yönetim: Yönetim i�ini süreçlere odaklanarak yapmak demektir. Bir 
yönetim anlay���d�r. 

Süreç Yönetimi için; 

1. Süreçlerin iyi tan�mlanmas�, 

2. Süreç sahiplerinin belirlenmesi, 

3. Alt/Detay süreçlerinin belirlenmesi, 

4. Süreçler aras� ili�kilerin /s�n�rlar�n çözümlenmesi, 

5. Süreç performans�n� ölçmek için kriter ve standartlar�n belirlenmesini gerekir. 
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Belirlenmi� Vizyon ve Stratejisi do�rultusundaki Süreç Yönetiminde: 

- Bütün faaliyetleri ölçülebilir duruma getirmek, 

- �zlemek ve Ölçmek, 

- Ölçüm sonuçlar� ile sürekli iyile�me ve geli�me sa�layabilmek ad�na 
 
Mevcut ve gelecekteki beklentilere uygun orta ve uzun vadeli stratejik planlar�n 
olmas� gerekir. 
 
Bu planlar ve yönetim; Mükemmel tasarlanm�� süreçler ile anlam kazan�r. 
 
�yi tan�mlanm��, Sahipleri ve Sorumlular� belirlenmi�, Mükemmel Süreçler;  
Vatanda�/toplum için de�er yaratan ç�kt�lar üretirler. 
 
 
Süreç Yönetiminin Yararlar�:  
 
Süreçlere odaklanma vatanda�a daha iyi hizmet sunmay� sa�lar ve vatanda� 
memnuniyetini art�r�r.   �nsan, Teknoloji, Zaman ve di�er kaynaklar daha iyi 
kontrol edilebilir, daha etkin kullan�l�r. 

- Gereksiz tekrarlar (de�er katmayan faaliyetler) saptan�p ay�klanabilir. 

- Süreçler baz�nda katma de�er (fayda-maliyet-verimlilik) analizi rahatça 
yap�labilir, ba�ar� daha kolay izlenebilir. 

- Bilgiye ula��m kolayl��� ve verilere dayal� karar alma imkân� sa�lar. 

- Sürekli iyile�tirme (PUKO döngüsü ) uygulamas� kolayla��r. 
 
 
Süreç Sahipleri:  
 
Süreç sahipleri mümkün oldu�u kadar sürecin ak���nda bir �ekilde yer alan, o 
sürecin en az bir ad�m�n� gerçekle�tiren ki�i veya ki�ilerdir. 

 
 
Süreç �yile�tirmesi Teknikleri 

 
Bu konu, çok kapsaml� ve de süreç tasar�m� ve yönetiminden sonras�n� 
irdeledi�inden �imdilik burada yer verilmemi�tir. 
 
 

SONUÇ VE ÖNER�LER 
 

�n�aat Mühendisli�i E�itiminin bir süreç olarak ele al�narak yönetilmesi 
gerekti�inin vurgulamaya çal���ld��� bu yaz�dan da görülece�i üzere sürecin 
girdisinden ba�layarak tamamlanmas�na, performans�n�n ölçülerek 
de�erlendirilmesine, iyile�tirilmesine kadar k�sacas� yönetilmesinde birçok Kurum 
ve Kurulu�a (MEB, YÖK, Üniversiteler, �MO, �n�aat Sanayisi Sektörü ve di�er STK 
lar� dahil) Görev ve Sorumluluk dü�mektedir. 
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Bu süreç, iyi bir e�güdüm sa�lanarak tasarlanabilir ve de yönetilebilir. Bu görevi 
�MO, MÜDEK (Mühendislik E�itimi Programlar� De�erlendirme ve Akreditasyon 
Derne�i) YÖK ya da Üniversitelerimizden herhangi birinin �n�aat mühendisli�i 
Bölümü Ba�kanl��� yürütebilir. Bu olam�yorsa, Yasal �artlar dahilinde (ki gerekirse 
TBMM den gerekli yeni yasal �artlar talep edilebilir) yeni bir olu�umla; Misyonunu 
ve de gerçekle�tirebilece�i Vizyonunu belirleyerek, yap�lacak iyi bir Stratejik 
Planlama ile bu SÜREÇ yönetebilir.  Konu ile ilgili Finansal kayna�� da ilgili 
taraflar ortakla�a kar��layabilir. 
 
 
Sürecinizin Tasar�m�: 
 
Genel tan�mla, Mühendis; Uluslar aras� kabul görmü� s�n�r de�erler içinde farkl� 
dü�ünen farkl� tasarlayan ki�idir, ancak pratikte Bilgi Teknolojileri yard�m� ile bilgi 
üretebilen veya mevcut bilgiyi kullanarak karar veren ki�idir.  
 
Bu tan�mdan hareketle; Örnek ve olabilecek çal��malara altl�k olmas� anlam�nda 
sürecimiz, 
 
 1.�n�aat Mühendisli�i E�itimini Geli�tirme Temel Süreci 

 1.1 Mühendislik E�itimi Öncesi (Aday Belirleme) Alt Süreci 

  1.1.1 Kontenjan Belirleme Detay süreci 

  1.1.2 Ö�renci Niteli�ini Belirleme Detay Süreci 

1.2 Mühendislik (Lisans) E�itim Alt Süreci 

  1.2.1 E�itim konular�n�n planlanmas� Detay Süreci 

  1.2.2 Uygulama ve Laboratuar Detay Süreci 

  1.2.3 Staj Uygulamalar� Detay Süreci 

  1.2.4 Ödev ve Bitirme  Tezi  Çal��malar� Detay Süreci 

1.3 Mühendislik (Lisansüstü-Doktora) E�itimi Alt Süreci 

  1.3.1 Akademik Personel Yeti�tirme Detay Süreci 

  1.3.2 Üniversite – �n�aat sektörü �li�kileri Yönetimi Detay Süreci 

1.4 Mühendislik meslek �çi E�itimi Alt Süreci 

  1.4.1 �n�aat Mühendisi – �MO �li�kileri Detay Süreci 

  1.4.2 Meslek �çi E�itimi Planlama detay Süreci 
 

2. Kaynaklar�n Yönetimi Temel Süreci 

 2.1 �nsan kaynaklar� Yönetimi Alt Süreci 

  2.1.1 Akademik Personelin etkin De�erlendirilmesi detay süre 

  2.1.2 Yard�mc� Teknik Personel Yeti�tirme Detay Süreci 

2.2 Fiziksel Kaynaklar�n Yönetimi Alt Süreci 

  2.2.1 Araç-Gerecin Yönetimi Alt Süreci 

  2.2.2 Sarf Malzemesinin Yönetimi Detay Süreci 
 
3. Bilginin Yönetimi Temel Süreci 
 3.1 Bilgi Payla��m� Alt Süreci 
  3.1.1 Bilgi/Veri toplama ve De�erlendirme Detay Süreci 
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  3.1.2 Bilimsel Makalelerin De�erlendirilmesi Detay Süreci  
 3.2 Bilginin Ar�ivlenmesi Alt Süreci 
  3.2.1 Bilginin bas�l� ortamda Ar�ivlenmesi Detay Süreci 
  3.2.2 Bilginin elektronik ortamda ar�ivlenmesi detay süreci 
 3.3 Teknolojik Geli�melerin izlenmesi Alt Süreci 
  3.3.1 Ar-Ge Detay süreci 
  3.3.2 Teknolojik geli�meleri uygulama Detay Süreci 
 �eklinde tasarlanm��t�r. 
 

- Ancak, Bu konudaki gerçek tasar�m taraflar�n bir araya gelerek; 

- Sürecin iyi Tan�mlanmas� (Hangi aktivite ile ba�lay�p ve hangi aktivite ile 
bitti�i)  

- Alt/Detay süreçlerinin belirlenmesi, 

- Detaylanan Süreçlerin Tasar�m� (Ak�� �emas� ve Süreç Kart�), 

- Detayland�r�lan Süreçler aras� ili�kilerin/s�n�rlar�n belirlenmesi, 

- Süreç sahiplerinin belirlenmesi, 

- Süreç uygulay�c�lar�n�n belirlenmesi 

- Süreçlerin Ba�ar�s�n� ve Hedeflerini ölçmek için ölçüt/standartlar�n 
belirlenmesi, 

- Süreci �yile�tirme Yöntemlerinin belirlenmesi ile 
 
�lgili herkes taraf�ndan aç�kça anla��lacak, tutarl� ve sürekli olarak yinelenebilecek 
�ekilde çok daha güzel geli�tirilebilir. Mühendisli�in anans� say�lan �n�aat 
Mühendisli�inin ve siz de�erli üyelerinin bu örnek çal��mas� di�er mühendislik 
dallar� için de yol gösterici olacakt�r. 
 
Süreç mant��� revizyonlara aç�k oldu�undan, Yönetimi s�ras�nda da gerekli 
de�i�iklikler / revizyonlar yap�labilir.  
 
Belirlenmi� Vizyon ve Strateji do�rultusunda haz�rlanacak Süreçlerin,   

Yönetimiyle; 

- Planlanan Bütün faaliyetleri ölçülebilir duruma getirmek, 

- �zlemek, Ölçmek ve de�erlendirmek, 

- Ölçüm sonuçlar� ile sürekli iyile�me ve geli�me sa�layabilmek, çok daha kolay 
olacakt�r. 

 
 

ÖLÇEMED���M�Z H�ÇB�R �EY� DE�ERLEND�REMEY�Z, YÖNETEMEY�Z, 
�Y�LE�T�REMEY�Z. 

 
Ülke olarak sahip olmakla övündü�ümüz en büyük de�erlerden olan genç 
nüfusumuzun, ülkemizin geli�me ve kalk�nma sürecinin temel girdisi ve kayna�� 
oldu�unu yads�yamay�z, o halde bu sürecimizin sonuçlar�n�n kaliteli ve etkili 
olmas� için mühendis olarak her birimizin daha sonra da içinde yer ald���m�z 
Kurum ve Kurulu�lar�n, STK’lar�n bu kaynaklar� ekonomik/verimli, etkili ve de etkin 
kullanmas� gerekir hatta zorunluluktur. 
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Ya�anan rekabetçi ortamda ki bu rekabet sadece meslekta�lar�m�z aras�nda de�il, 
di�er meslek disiplinleri ile de sürmektedir. 

Örne�in; 

- Geoteknik konular�n Yerbilimciler, 

- Su Yap�lar�n�n bir bölümünün Çevre Mühendisleri, 

- Yal�t�m Konular�n�n; Mimarlar, Makine Mühendisleri, Çevre Mühendisleri, 

- Tar�msal Yap�lar�n bir bölümünün Ziraat Mühendisleri ile payla��ld��� bir 
gerçektir. 

 
Meslekta�lar�m�z�n pazar pay�n�n yüksek olmas� için, öncelikli olarak yap�lacak �ey; 
Bu sürecin, Girdisinden itibaren iyi yönetilerek Ç�kt�s�n�n kaliteli, etkili ve de ETK�N 
k�l�narak piyasada tercih edilir olmas�n�n sa�lanmas�d�r. Aksi halde bu de�erli 
kaynaklar�n bo�a harcanmas� devam edecektir. 
 
�n�aat Mühendisi çal��t�ran resmi Kurumlar�n ve Özel Sektörün, �n�aat 
Mühendisli�inin hangi ihtisas dallar�na (Su yap�lar�, Ula�t�rma, Prefabrike Yap�lar, 
Endüstri Yap�lar�, K�y� Liman yap�lar�, Ekspertiz, Ar-Ge, �antiye Organizasyonu, �� 
Güvenli�i, Kesin Hesap v.b) hangi say�da ihtiyac� var. �n�aat Mühendislerinde, 
diploman�n yan�nda arad�klar� ek özellikler (Zaman Yönetimi, Kalite Yönetimi, 
�leti�im, Planlama, Stratejik dü�ünme, Giri�imcilik, Mali Konular, �� Güvenli�i 
konular�, �n�aat Hukuku, �� Hukuku, Proje Yönetimi, Sosyal olma, Ekip çal��mas�na 
yatk�nl�k, Gerekti�inde inisiyatif kullanma, Çevreye duyarl�l�k v.b.) nelerdir. 
Bunlar�n çok iyi etüt edilerek SÜREC�M�Z�N   (�n�aat Mühendisli�i E�itiminin)  
planlanmas� gerekir. 
 
Mühendislik e�itimi s�ras�nda bölüm de�i�tirenlerin, ald��� �n�aat Mühendisli�i 
diplomas� ile ba�da�mayan i�lerle ( Foto�rafç�l�k, Optikçilik, Manifaturac�l�k v.b.) 
ya�am�n� sürdürenlerin, yapt��� mühendislikten zevk almayanlar�n veya ba�ar�s�z 
olanlar�n say�s�n�n az olmad��� dü�ünüldü�ünde, Mühendislik E�itimi Sürecinin iyi 
yönetilemedi�i görülmektedir. 
 
Mühendislerin i� ba�vurular�n� ço�u zaman �nsan Kaynaklar� Uzmanlar� 
de�erlendiriyor, o zaman onlar�n lisan�n�n da bilinmesi gerekir diye dü�ünüyorum. 
Ne dersiniz? 

- Bir �eyi  
- Yeniden Yapmak �çin  Zaman Ve  Kaynak  Hep Vard�r     
- Ama 
- Ba�lang�çta  Do�ru Yapmak �çin 
- Her Nedense   Pek Yoktur 
 

Hedef: Tüm tak�m elemanlar�nca ayn� �ekilde anla��lmak kayd� ile AÇIK, 
GERÇEKÇ�, MUTABAKATI SA�LANMI� ve ÖLÇÜLEB�L�R olmak gereklerini de 
sa�layan GELECEKTE ULA�ILMASI �STEN�LEN DURUMUN berrak bir tan�m�d�r. 
 
ANLATTIKLARIMIZ,  KAR�IMIZDAK�N�N ANLAYAB�LD��� KADARDIR.. 
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�N�AAT MÜHEND�SL��� BÖLÜMÜ Ö�RENC�LER�N�N 
BA�ARI NOTLARININ DE�ERLEND�R�LMES� 

 
Tamer Y�lmaz, Bar�� Y�lmaz, Halim Sezici1 

 
 

ÖZET 
 
Bu çal��mada, Celal Bayar Üniversitesi �n�aat Mühendisli�i Bölümü ö�rencilerinin 
Hidroloji, �statistik ve Sulama-Kurutma (seçmeli) derslerinin son 3 ö�retim y�l� 
ba�ar� notlar�n�n da��l�m� incelenmi�tir. Bu amaçla, her üç derse ait notlar kesikli 
de�i�ken olarak de�erlendirilerek frekans grafikleri ve eklenik frekans da��l�mlar� 
çizilmi�tir. 
 
Frekans grafiklerinden, rastgele de�i�kenlerin (ba�ar� notlar�) sa�a çarp�k da��l�m 
gösterdikleri belirlenmi�tir. Bu görsel bilgiler, ara�t�rma dersleri için hesaplanan 
çarp�kl�k katsay�lar� (Csx) ile de örtü�mü�tür. Hidroloji, �statistik ve Sulama-Kurutma 
derleri ba�ar� notlar� çarp�kl�k katsay�lar� s�ras� ile, 0.702, 1.169 ve 0.820 olarak 
hesaplanm��t�r. Her 3 katsay�n�n da 0.10’dan büyük olmas� rastgele de�i�ken 
da��l�mlar�n�n sa�a çarp�k oldu�unu göstermi�tir. Di�er bir deyi�le, ö�rencilerin 
yakla��k %50 sinin bu derslerden sadece “geçer not” almay� hedefledikleri 
söylenebilir. 
 
Çarp�kl�k katsay�s� de�erlerinin 0.10’a do�ru çekilmesinde, Fakülte’de 2008-2009 
ö�retim y�l�nda uygulanmaya ba�lanan ve ders geçme notunu 50’den 60’a 
yükselten karar�n etkili olaca�� tahmin edilmektedir. 
 
Anahtar kelimeler: Ba�ar� notu, kesikli de�i�ken, frekans grafi�i, çarp�kl�k 
katsay�s� 
 
 

G�R�� 
 
De�i�ik mühendislik dallar�nda ara�t�rma ya da ölçmeler sonucu elde edilen 
de�erler birbirinden farkl� ve da��n�kt�r. Bu birbirinden farkl� ve da��n�k de�erleri 
iki mühendislik alan�yla ilgili birer örnekle aç�klayal�m. 
 
Bunlardan ilki, in�aat mühendisli�i ile ilgili olup ara�t�rma amaçl� yap�lan bir 
çal��mada ayn� beton kar���m�ndan ayn� ko�ullarda haz�rlanan 30 betonarme 
ki�inin yükleme deneyinde [1] ilk çatla��n meydana geldi�i yükler (kg) dir (Çizelge 
1). Di�eri ise, meteoroloji mühendisli�i ile ilgili olup Manisa’da son 30 su y�l� 
(1979-2008) ya���lar� (mm) ile her su y�l�na ait ya���l� gün (P 
 0.1 mm) say�s� [2] 
de�i�kenleridir (Çizelge 2). 
 
 
 
 
 

������������������������������������������������������������
Tamer Y�lmaz, Bar�� Y�lmaz, Halim Sezici 
CBÜ Müh. Fak. �n�. Müh. Bölümü Manisa, Türkiye 
E-posta: tamer.yilmaz@bayar.edu.tr, baris.yilmaz@bayar.edu.tr , sezici@isbank.net.tr 
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840 790 570 810 740 940 
740 840 595 930 610 790 

1080 810 685 780 520 850 
635 810 1045 890 660 800 
710 760 860 990 860 730 

Çizelge 1. Betonarme kiri�lerde ilk çatla��n meydana geldi�i yükler (kg) 
 

Su  
y�l� 

Ya��� 
(mm) 

Ya��� 
gün  

say�s� 

Su  
y�l� 

Ya���  
(mm) 

Ya. gün  
say�s� 

Su  
y�l� 

Ya���  
(mm) 

Ya���  
gün 

 say�s� 
1979 743.0 99 1989 605.5 62 1999 765.1 96 
1980 864.4 103 1990 476.1 64 2000 570.4 70 
1981 1053.5 93 1991 523.9 82 2001 1002.2 75 
1982 684.5 90 1992 434.5 60 2002 622.9 77 
1983 684.9 78 1993 652.7 74 2003 668.2 87 
1984 648.9 101 1994 573.3 66 2004 527.1 75 
1985 583.2 77 1995 776.1 93 2005 794.1 80 
1986 791.9 71 1996 568.7 85 2006 622.9 76 
1987 754.0 81 1997 767.7 75 2007 478.6 46 
1988 596.3 92 1998 867.3 89 2008 406.2 65 

Çizelge 2. Manisa’da son 30 su y�l� ya���lar� ve ya���l� gün say�s� 
 
 
Yukar�daki çizelgelerden anla��laca�� gibi, ayn� ko�ullarda ayn� beton kar���m�ndan 
haz�rlanan ve Çizelge 1’de gösterilen N=30 betonarme kiri� örne�inde ilk çatla��n 
meydana geldi�i yükler 520-1080 kg aras�nda,  Manisa’da son 30 su y�l� toplam 
ya���lar� 406.2-1053.5 mm aras�nda ve ya���l� gün say�s� ise 46-103 gün aras�nda 
de�i�mi�tir (Çizelge 2). Bu bildiride ara�t�rma konusu seçilen ders ba�ar� notlar� da 
yukar�da verilen örneklerde oldu�u gibi da��n�kt�r. Buna örnek olarak CBÜ Müh. 
Fak. �n�. Müh. Bölümü seçmeli derslerinden Sulama-Kurutma dersi 2006-2007 
ö�retim y�l� 1. ö�retim ve 2. ö�retim ö�rencilerinin ders ba�ar� notlar�n� 
gösterebiliriz [3] (Çizelge 3). Çizelge 3’ün incelenmesinden de anla��laca�� gibi 
ba�ar� notlar� 25 ile 74 aras�nda de�i�mektedir. 
 
 

Ö�renci 
say�s� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1.ö�retim 69 59 64 74 55 64 50 50 59 65 50 53 70 - - - 
2.ö�retim 69 25 50 58 69 70 74 50 57 54 68 56 69 54 50 67 

Çizelge 3. Sulama-Kurutma dersi ba�ar� notlar� 
 
Yukar�daki dört örnekte görüldü�ü gibi birbirinden farkl� ve da��n�k de�i�kenleri 
de�erlendirip yorumlanabilir hale getirmede izlenecek yol ve uygulanacak 
yöntemler bu bildirinin konusunu olu�turmaktad�r. A�a��da, de�i�ik toplumlardan 
al�nan örnekler ve bu örnekleri olu�turan elemanlar hakk�nda k�sa bilgiler verilmi� 
ve ara�t�rman�n yöntemi aç�klanm��t�r. 
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TOPLUM ve �STAT�ST�K ÖRNEK 
 
Toplum, tüm örnekleri içeren bir bütündür. �statistik biliminde toplum hakk�nda 
bilgiler edinmek için, toplumdan sonlu say�da örnek al�n�r. Örnek, bir rastgele 
de�i�kenin istatistik özelliklerini belirlemek amac�yla toplanm�� gözlemler 
tak�m�d�r. Toplum hakk�nda istenilen düzeyde bilgi edinebilmek için örnek say�s�n�n 
yeterince büyük olmas� gerekir. Yeterli say� için kesin bir rakam verilmemekle 
birlikte örneklerde eleman say�s� artt�kça toplum özellikleri hakk�nda daha 
güvenilir bilgiler edinilir. �statistikte, N < 30 eleman� olan örneklere küçük örnek, 
N 
 30 eleman� olan örneklere büyük örnek ad� verilir [4]. Örneklerde; 

1. Yeterli say�da eleman olmas� ve örne�i olu�turan elemanlar�n homojen 
olmas� gerekir. Ba�ka bir anlat�mla, örnek elemanlar� gerçekten hakk�nda 
tahmin yap�lmak istenen toplumun (popülasyon) eleman� olmal�d�r.  

2. Örne�i olu�turan elemanlar�n ölçümünde sistematik hata yap�lmamal�d�r. 
Örne�in Çizelge 2’de verilen Manisa Meteoroloji �stasyonun’da ölçülen 
de�erlerin bir k�sm� istasyon ya��� ölçe�inin yeri veya konumu de�i�ti�i halde 
ölçüm yap�lm�� ise sistematik hata yap�lm�� olur. 

3. Görsel ve dijital ölçüm hatalar� en aza indirilmelidir.  
 

�statistikte de�i�kenler kesikli ve sürekli rastgele de�i�kenler olmak üzere ikiye 
ayr�l�r. Örnek uzay�nda eleman (basit olay) say�s� sonlu olan de�i�kenlere kesikli 
de�i�ken ad� verilir. Örne�in bir kav�aktan bir dakikada geçen araç say�s�, Çizelge 
2’de verilen Manisa’da son 30 su y�l� ya���l� gün say�s� ve Çizelge 3’te verilen ders 
ba�ar� notlar� birer kesikli de�i�kendir. Örnek uzay�ndaki eleman (basit olay) say�s� 
sonsuz olan de�i�kenlere sürekli de�i�ken ad� verilir. Çizelge 1’de verilen 
betonarme kiri�lerde ilk çatla��n meydana geldi�i yükler ve Çizelge 2’de verilen su 
y�l� ya���lar� sürekli rastgele de�i�kenlerdir. 
 
Bu da��n�k rastgele de�i�kenleri de�erlendirip yorumlanabilir hale getirmek için 
gözlem de�erlerinden yararlanarak frekans grafi�i ve eklenik frekans da��l�m� 
çizilmi�tir. Örnek gruplar� aras�nda fark olup olmad��� denklem (1) de verilen t 
istatisti�i ile kontrol edilmi�tir [4]. 
 
 
       
  
     

 
 
 
 

(1) 
 
Burada; 

1x = Bir nolu örnek ortalamas�,  2x = �ki nolu örnek ortalamas�, 

N1 = Bir nolu örnek eleman say�s�, N2 = �ki nolu örnek eleman say�s�, 
2

1S  = Bir nolu örnek varyans�,  
2
2S  = �ki nolu örnek varyans�, 

olarak tan�mlan�r.  
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Gözlem de�erlerinin ortalama etraf�nda simetrik da��l�p da��lmad�klar� denklem 
(2) de verilen çarp�kl�k katsay�s� ile kontrol edilmi�tir [4]. 
 

Csx = 
3
xm    /  

3
xS        

      (2) 
 
Burada, 

3
xm  = Üçüncü mertebe moment 

xS  = Standart sapma olmak üzere, 

Csx > 0.10 olmas� da��l�m�n sa�a çarp�k oldu�unu gösterir [4]. 
 
Küçük örneklerde (N < 30) her s�n�fa gözlem de�eri dü�meyebilece�i için bu tür 
örneklerde sadece eklenik frekans de�erleri hesaplan�r. Bu amaçla örnekler 
küçükten büyü�e do�ru dizilip (düzenli örnek) denklem (3) ile eklenik frekans 
de�erleri hesaplan�r [4]. 
 
FXm = m / N+1        
      (3) 
 
Burada; 
m = Örnek s�ra nosu, N = Örnekteki toplam eleman say�s�d�r.  
 
 

FREKANS GRAF��� 
 
Bu çal��mada, ara�t�rma dersleri için haz�rlanan frekans grafi�i çiziminde ayn� 
dersin 1. ve 2. ö�retim ö�rencileri ayn� s�n�f�n ö�rencileri gibi dü�ünülmü�tür. Bu 
de�erlendirmede, her iki ö�retim ö�rencilerinin ders ba�ar� notlar�n�n birbirine 
benzer olmas� etkili olmu�tur. Nitekim, Çizelge 3 de verilen 2006-2007 ö�retim 
y�l� Sulama-Kurutma 1. ve 2. ö�retim ö�rencilerinin ba�ar� notlar� incelendi�inde 
aralar�nda önemli farklar olmad��� görülür. Bu benzerlik ara�t�rmada kullan�lan 
di�er iki dersin ba�ar� notlar�nda da görülmü�tür. 
 
Ancak bu görsel benzerlik, her ders ve her üç ö�retim y�l� için  denklem (1) de 
verilen t istatisti�i ile de kontrol edilmi�tir. Toplam 9 t istatisti�i (3 ders × 3 yar�y�l 
= 9 ) hesaplama ö�elerinden sadece ilk ö�retim y�l� ö�eleri Çizelge 4’de 
gösterilmi�tir. 
 
 

Hidroloji �statistik Sulama-Kurutma 
2004-2005 2004-2005 2006-2007 

N1 = 58 N2 = 62 N1 = 71 N2 = 55 N1 = 13 N2=16 

1 = 59.9 2 = 55.5 1 = 48.9 2 = 48.0 1 = 60.1 2 = 58.7 
S1 = 16.5 S2 = 17.4 S1 = 15.9 S2 = 17.7 S1 = 8.2 S2 = 12.2 

t = 1.440 < 1.980 t = 0.305 < 1.980 t = 0.357 < 2.052 

Çizelge 4. Ara�t�rma dersleri istatistikleri 
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Çizelge 4’de görüldü�ü gibi; her 3 ara�t�rma dersinin 1. ve 2. ö�retim ö�rencileri 
ba�ar� notlar� için hesaplanan t istatistikleri çizelge t de�erinden küçüktür. Bu 
sonuçlar bize 1. ve 2. ö�retim ö�rencileri ba�ar� notlar� aras�nda fark olmad���n� 
göstermektedir. Bu çal��mada, ba�ar� notlar�;       < 50, 50-59, 60-69, 70-79, 80-
89 ve 90-100 olmak üzere 6 s�n�fa ayr�larak incelenmi�tir. Ba�ar� notlar�n�n 
yukar�daki s�n�flara da��l�m� Hidroloji için Çizelge 5’de, �statistik için Çizelge 6’da 
ve Sulama-Kurutma için Çizelge 7’de gösterilmi�tir. 
 
 
Ba�ar� notu 2004-2005 2005-2006 2006-2007 Üç ö�retim y�l� 

 ni fx ni fx ni fx Toplam(ni
) 

fx=ni/
N 

FX 

< 50 20 0.17 49 0.22 53 0.33 122 0.24 0.24 

50-59 44 0.37 86 0.38 72 0.45 202 0.40 0.64 

60-69 27 0.22 49 0.22 22 0.14 98 0.19 0.83 
70-79 18 0.15 30 0.13 9 0.06 57 0.11 0.94 

80-89 10 0.08 10 0.04 3 0.02 23 0.05 0.99 
90-100 1 0.01 2 0.01 - - 3 0.01 1.00 

Toplam(N) 120 1.00 226 1.00 159 1.00 N=505 1.00  

Çizelge 5. Hidroloji dersi ba�ar� notu da��l�m� 
 
 
Ba�ar� notu 2004-2005 2005-2006 2006-2007 Üç ö�retim y�l� 
 ni fx ni fx ni fx Toplam(ni

) 
fx=ni/

N 
FX 

< 50 44 0.35 43 0.26 30 0.21 117 0.27 0.27 
50-59 55 0.44 68 0.41 83 0.58 206 0.47 0.74 
60-69 15 0.12 32 0.19 17 0.12 64 0.15 0.89 
70-79 9 0.07 16 0.10 11 0.08 36 0.08 0.97 
80-89 3 0.02 6 0.04 2 0.01 11 0.03 1.00 

90-100 - - 1 0.00 - - 1 0.00  
Toplam(N) 126 1.00 166 1.00 143 1.00 N=435 1.00  

Çizelge 6. �statistik dersi ba�ar� notu da��l�m� 
 
 
Çizelge 5 ve 6’n�n incelenmesinden de anla��laca�� gibi, her 3 ö�retim y�l�nda da 
ba�ar� notlar�n�n s�n�flara da��l�m�nda büyük bir benzerlik vard�r. Bu benzerli�in, 
küçük nottan büyü�e do�ru yakla��k olarak % 25, % 45, % 15, % 10 ve % 5 
civar�nda oldu�u söylenebilir. Bu da��l�m küçük sapmalarla da olsa Sulama-
Kurutma dersi için de geçerlidir (Çizelge 7). 
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Ba�ar� notu 2007-2008 2008-2009 �ki ö�retim y�l� 
 ni fx ni fx Toplam(ni) fx=ni/N FX 

< 50 2 0.07 5 0.11 7 0.09 0.09 
50-59 6 0.20 22 0.48 28 0.37 0.46 

60-69 8 0.27 13 0.28 21 0.28 0.74 

70-79 7 0.23 5 0.11 12 0.16 0.90 
80-89 3 0.10 1 0.02 4 0.05 0.95 

90-100 4 0.13 - - 4 0.05 1.00 
Toplam(N) 30 1.00 46 1.00 N=76 1.00  

Çizelge 7. Sulama-Kurutma dersi ba�ar� not da��l�m� 
 
 
Çizelge 5 ve 6’n�n 3 y�ll�k, Çizelge 7’nin 2 y�ll�k de�erlerinden yararlanarak çizilen 
Hidroloji, �statistik ve Sulama-Kurutma dersi ba�ar� notu frekans grafikleri s�ras� ile 
�ekil 1, �ekil 2 ve �ekil 3’de gösterilmi�tir. Her 3 �ekilde de görüldü�ü gibi 
ara�t�rma dersleri ba�ar� notlar�n�n da��l�m� sa�a çarp�kt�r. Yani sa�a do�ru 
uzayan bir kuyruk sözkonusudur. Bu görsel sonuçlar denklem (2) ile hesaplanan 
çarp�kl�k katsay�lar� ile de örtü�mü�tür. Nitekim, Hidroloji, �statistik ve Sulama-
Kurutma dersleri için hesaplanan katsay�lar s�ras� ile Csx = 0.702, Csx = 1.169 ve 
Csx = 0.820 olup hepsi 0.10 dan büyüktür. Ba�ka bir anlat�mla, her 3 dersin not 
da��l�m� da sa�a çarp�kt�r [4]. Bu konuda kesin yarg�ya varmak için örnek say�s�n�n 
art�r�lmas� gerekir. Örnekler 2008-2009 Ö�retim y�l� itibar�yla ülkemizde �n�.Müh. 
e�itimi veren 43 bölümün özellikle 1. ve 2. ö�retimini birlikte veren 21 bölümden 
[5] al�nmal�d�r. Ayr�ca dersi veren ö�retim üyesinin ilgili bölümlerde her ö�retim 
y�l�nda yap�lan anketlerde [6] ba�ar�l� sonuçlar alm�� olmas� yan�nda ayn� dersi 
vermi� olmas� gerekir. 
 
 

0.24

0.40

0.19

0.11
0.05

0.010.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100

Ba�ar� notu

Fr
ek

an
s (

f x
)

 

�ekil 1. Hidroloji dersi ba�ar� notu frekans grafi�i 
 

Csx=0.702 
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�ekil 2. �statistik dersi ba�ar� notu frekans grafi�i 
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�ekil 3. Sulama-Kurutma dersi ba�ar� notu frekans grafi�i 
 

 
EKLEN�K FREKANS DA�ILIMI 

 
Çizelge 5 ve 6’da gösterilen 3 y�ll�k de�erlerden yararlanarak çizilen Hidroloji ve 
�statistik dersleri ba�ar� notu eklenik frekans da��l�m� s�ras�yla �ekil 4 ve �ekil 5’te 
gösterilmi�tir. �ekil 4’ün incelenmesinden Hidroloji ba�ar� not ortalamas�n�n 57; 
75’den daha yüksek not alma olas�l���n�n % 12 oldu�u görülür. Benzer bilgiler 
�statistik dersi için haz�rlanan eklenik frekans da��l�m�ndan da edinilebilir. Bu 
dersin ba�ar� not ortalamas� 56; 75’den daha yüksek not alma olas�l���n�n da % 8 
oldu�u görülür (�ekil 5). �ekil 6’dan Sulama-Kurutma dersi not ortalamas�n�n 63; 
80’den fazla not alma olas�l���n�n ise %10 oldu�u okunur. 
 

Csx=1.169 

Csx=0.820 
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�ekil 4. Hidroloji dersi ba�ar� notu eklenik frekans da��l�m� 
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�ekil 5. �statistik dersi ba�ar� notu eklenik frekans da��l�m� 
 
 

1.000.950.900.74

0.46

0.09
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

50 60 70 80 90 100

Ba�ar� notu

Ek
le

ni
k 

fre
ka

ns
, F

x

 

�ekil 6. Sulama-Kurutma dersi ba�ar� notu eklenik frekans da��l�m� 
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Çizelge 3’de gösterilen 2006-2007 ö�retim y�l� Sulama-Kurutma dersi ö�renci 
say�s� N<30 oldu�u için düzenli örnek ba�ar� notlar�n�n denklem (3) ile eklenik 
frekans de�erleri hesaplanm��t�r (Çizelge 8).  
 
 
S�ra no(m) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Ba�ar� notu 25 50 50 50 50 50 50 53 54 54 56 56 57 57 59 59 
Fx (%) 3 7 10 13 17 20 23 27 30 33 37 40 43 47 50 53 
S�ra no(m) 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    
Ba�ar� notu 64 64 68 68 69 69 69 69 69 70 70 74 74    
Fx (%) 57 60 63 67 70 73 77 80 83 87 90 93 97    

Çizelge 8.Sulama-Kurutma ba�ar� notu eklenik frekans da��l�m� 
 
 
Çizelge 8’den yararlanarak eklenik frekans da��l�m� çizilmi�tir (�ekil 7). �ekil 7 den 
Sulama-Kurutma dersi ba�ar� not ortalamas�n�n 55-60 aras�nda oldu�u ancak 60 
a daha yak�n oldu�u söylenebilir. 
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�ekil 7. 2006-2007 ö�r. y�l� Sulama-Kurutma dersi ba�ar� notu 
 eklenik frekans da��l�m� 

 
 
Sonuç olarak 3 büyük örnek olarak de�erlendirilen ara�t�rma dersleri (Hidroloji, 
�statistik ve Sulama-Kurutma) ba�ar� notu da��l�m� sa�a çarp�kt�r. CBÜ Mühendislik 
Fakültesinde 2008-2009 ö�retim y�l�ndan itibaren ders geçme notu 50’den 60’a 
yükseltilmi�tir [7]. Bu yönetmelik de�i�ikli�inin bu bildiride ara�t�rma konusu 
seçilen derslerin ba�ar� not da��l�m�n�, normal da��l�ma do�ru çekmede ya da 
çarp�kl��� ölçmede kullan�lan çarp�kl�k katsay�s�n� 0.10’a yakla�t�rmada etkili 
olaca�� tahmin edilmektedir. 
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SONUÇLAR 
 
1. �n�.Müh. 1. ve 2. ö�retim ö�rencileri ba�ar� notlar� aras�nda istatistiksel 

anlamda fark yoktur. 

2. Ders ba�ar� notlar�n�n yakla��k % 45’i 50-60 puan aras�nda toplanmaktad�r. 
Di�er bir deyi�le, ö�rencilerin yakla��k yar�s� en küçük geçer not ile 
yetinmektedir.  

3. Ara�t�rma derslerinin ba�ar� notlar� da��l�m� sa�a çarp�kt�r.  

4. Fakültede ders geçme notunun 60’a ç�kart�lmas�, derslerde ba�ar� not 
da��l�m�n� sa�a çarp�kl�ktan uzakla�t�rmada etkin olaca�� dü�ünülmektedir. 
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�N�AAT MÜHEND�SLER�N�N �N�AAT MÜHEND�SL��� E��T�M�NE VE 
Ö�RENC�LER�NE KATKILARI NELER OLMALIDIR? 

 
M. Tamer Özmen1 

 
 

SUNUM 
 
Bu sunum: Akademik çal��ma ve ara�t�rmalar�n sonucu olarak de�il, tamamen 
determinist yakla��m�n (gerekircili�in) bir sonucu olarak haz�rlanm��t�r. �n�aat 
mühendislerinin; in�aat mühendisli�i e�itimine ve ö�rencilerine, teknik, ekonomik 
ve sosyal sorunlar�n�n çözümünde, katk�da bulunmas� amac�yla sunulmu�tur. 
 
 

AMAÇ 
 
�n�aat mühendisleri ülke yat�r�mlar�n�n büyük bir bölümünde görev almakta, 
dünya ülkelerinin yat�r�mlar�na da katk� vermektedirler. 
 
�n�aat mühendisli�inin uygulamalar�nda kalite, ça�da� e�itim sistemi ile 
sa�lanmaktad�r. 
 
H�zla geli�en teknolojinin tamam� olmazsa bile ana ö�elerini, in�aat 
mühendisli�inin hizmetine sunmak ve in�aat mühendisli�inin kalitesini art�rmak, 
in�aat mühendislerinin amaçlar�ndan biridir. Sempozyumun amac� da budur. 
 
 

KAPSAM 
 
�n�aat mühendisli�inde amaç ayn�d�r. Etkin bir in�aat mühendisi olmakt�r. Ancak, 
ülkemizde in�aat mühendislerinin profili ve niteli�i fakl�d�r. Buna neden: ö�renci 
profilindeki kalite, ö�retim eleman�n�n niteli�i ve yeterlili�i, e�itim kurumlar�nda ki 
yöntem ve teknolojik geli�im, araç ve olanaklardaki de�i�imler, e�itim sistemleri 
ve politikalar�d�r. 
 
Bu farkl�l�klar ülkemizin bugünkü gerçe�idir. Bu farl�l�klar�n azalt�lmas�nda, in�aat 
mühendislerinin ve mesleki kurulu�unun katk�lar� ve pay� olmal�d�r. 
 
�n�aat mühendisli�inin e�itimi ve geli�imi; Gerek akademik çevrelerde ve gerekse 
Devletin ilgili kurum ve organlar�nda yeterince tart���lmaktad�r. Bu sempozyumun 
amaçlar�ndan biri de in�aat mühendisi olarak bizlerin ve mesleki kurulu�umuzun 
katk�lar� neler olmal�d�r.  
 
Bu soruya cevap vermeden önce üniversiteleri etkileyen sosyolojik d�� etkenlerden 
bahsetmek istiyorum. 
 
 

M. Tamer Özmen 
E-posta:  mtozmen@hotmail.com      
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ÜN�VERS�TE VE ÇEVRESEL ETKENLER 
 
Anayasa Madde 42- Kimse, e�itim ve ö�retim hakk�ndan yoksun 
b�rak�lamaz. 
 
E�itim ve ö�retim, Atatürk ilkeleri ve ink�lâplar� do�rultusunda, ça�da� 
bilim ve e�itim esaslar�na göre, Devletin gözetim ve denetimi alt�nda 
yap�l�r. Bu esaslara ayk�r� e�itim ve ö�retim yerleri aç�lamaz. 
 
E�itim ve ö�retim kurumlar�nda sadece e�itim, ö�retim, ara�t�rma ve 
inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her ne suretle olursa 
olsun engellenemez. Denilmektedir. 
 
Tüm e�itim kurulu�lar� insan merkezli alanlar�d�r. Ö�renciler ve ö�retim 
elemanlar� toplumsal aç�dan de�erlendirildi�inde toplumun beklentileri 
do�rultusunda �ekillenmektedirler. Dolay�s�yla ö�renciler, ö�retim elemanlar� 
hatta okul yöneticileri çevreden ba��ms�z ona duyars�z kalamazlar.  
 
Özellikle ö�rencilerin, ö�renim ya�amlar� ile birlikte sosyal ve kültürel 
ya�amlar�nda, ideolojik gruplar�n, cemaat ve tarikatlar�n etkinli�i olmaktad�r. Bu 
bugün için ülkemizin bir gerçe�idir. Bu olu�um toplum taraf�ndan kan�ksanm�� 
olup baz� gruplar taraf�ndan da desteklenmekte ve te�vik edilmektedir. Bu 
olu�uma etki eden en önemli faktörler: 

- Bölgeler aras� orant�s�z geli�mi�lik fark�. 
- Sosyal ve kültürel farl�l�klar. 
- En önemlisi de ö�renciler aras�nda ki ekonomik farkl�l�kt�r (yoksulluk). 
 
E�itim kurumlar� taraf�ndan; her tür ideolojiden uzak, teknolojinin h�zl� geli�imi ve 
ça�da� bir e�itim sistemi içerisinde kazan�lan, meslekin orijinine ve kurallar�na 
uygun ve rasyoneliteye dayal� dünya ve ülkeye hizmet verecek �ekilde e�itim 
verilmekte midir?  Say�l� üniversiteler d���nda.  
 
Ya ö�renciler; Meslek e�itimi d���nda toplumun beklentisi olan erdemlilik, 
ça�da�l�l�k, do�ruluk, e�itlik, sosyal adalet ve mesleki etik de�erlerlerine sahip bir 
e�itim al�yorlar m�? Bu sorular�n cevab� ile yukar�da bahsedilen Anayasa 
Hükümlerinin, ülkemizde uygulan�p, uygulanmad���n�n cevab�n� da sizlere 
b�rak�yorum. 
 
Ba�naz ve do�ma dü�üncelerden uzak, demokrat, ça�da�, hür ve özgür 
dü�ünceye sahip, kalite ve üretken de�erleriyle, mühendisli�ini topluma yans�tan, 
mühendis nesillerinin yeti�mesi için: �n�aat mühendislerinin ve �n�aat Mühendisleri 
Odas�n�n yard�m� ve katk�lar� olmal�d�r. 
 
Bu amaçla: �n�aat Mühendisli�i Yard�m ve Destekleme Fonu ile �n�aat 
Mühendisli�i Kalite Geli�tirme Kurulu, olu�turulmal�d�r. 
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�N�AAT MÜHEND�SL��� YARDIM VE DESTEKLEME FONU 
 
Türk Mühendis ve Mimar Odalar� Birli�i Kanunu (6235-7303) ve 
(66,85.KHK) Madde-2 (b) F�kras� : “ Mühendislik ve mimarl�k ihtisas 
mensuplar�n�n mü�terek ihtiyaçlar�n� kar��lamak, mesleki faaliyetlerini 
kolayla�t�rmak, mesle�in genel menfaatlere uygun olarak geli�mesini sa�lamak, 
meslek mensuplar�n�n birbirleriyle ve halk ile olan ili�kilerinde dürüstlü�ü ve 
güveni hakim k�lmak üzere meslek disiplinini ve ahlak�n� korumak için gerekli 
gördü�ü bütün te�ebbüs ve faaliyetlerde bulunmak;” 
 
�n�aat Mühendisleri Odas� Ana Yönetmeli�i  Madde-5 (k) F�kras�: “ �n�aat 
mühendislerinin mesleki çal��malar� ve yetkilerini kullanmalar� sürecinde 
kar��la�acaklar� her türlü yasa ve yönetmelik d��� haks�zl�k, �eref ve onur d��� 
davran��lara kar�� bütün giri�imleri yapmak ve üyeler aras�ndaki mesleki 
dayan��may� güçlendirmek.” 
 
Madde-5 (n) F�kras�: “Üye kitlesinin eme�inin de�erlendirilmesi ve ya�am 
standard�n�n yükseltilmesi amac�yla çal��ma yapmak.” 
 
Bu maddeler gere�ince,  yard�ma muhtaç in�aat mühendisli�i ö�rencilerine ve 
ihtiyac� olan üniversitelerin in�aat mühendisli�i bölümüne ( proje, laboratuar, 
araç, gereç ve di�er donan�mlar), akdi ve nakdi yard�mlar�n yap�lmas� için in�aat 
mühendislerinin katk�lar� ve �n�aat Mühendisleri Odas�n�n (�MO) destek ve 
te�vikleri ile �N�AAT MÜHEND�SL��� YARDIM VE DESTEKLEME FONU 
olu�turulmal�d�r, 
 
Ayr�ca bu fondan, ya�l� olup da muhtaç durumda dü�en in�aat mühendisleri de 
faydalanmal�d�r. 
 
Müteahhit hizmetleri ve in�aat mühendisli�i �irketleri d���nda, yaln�z kamuda ve 
özel sektörde çal��an in�aat mühendisleri ile ekonomik durumu iyi olan di�er 
mühendisler, gönüllü olarak ayda bir ekmek paras� olan (bir lira) ile bu fona 
destek olduklar�nda: Ortalama 50.000 ki�i in�aat mühendislerinden, toplanan 
para y�lda, 600.000 TL. olacakt�r. �yi bir örgütlenme ile  
bu para, birkaç y�l içinde milyonlara ve akdi ve nakdi yard�mlarla birlikte büyük bir 
mebla�a ula�acakt�r. 
 
�n�aat Mühendisleri Odas�n�n, kurulu� felsefesinden birisi de bu olsa 
gerek. 
 
 

�N�AAT MÜHEND�SL��� KAL�TE GEL��T�RME KURULU 
 
Türkiye’de in�aat mühendisli�inin ve in�aat mühendisli�i e�itiminin; durumu, 
sorunu, çözümü ile kalitesinin art�r�lmas� ve geli�tirilmesi için örgütsel ve kurumsal 
çal��malar�n yap�lmas� �artt�r. Örgütsüz ve te�kilats�z hiçbir ideal 
gerçekle�emez.  
 
Bu amaçla, in�aat mühendislerinin deste�iyle �n�aat Mühendisleri Odas� (�MO) 
taraf�ndan, �N�AAT MÜHEND�SL��� KAL�TE GEL��T�RME KURULU kurulmal�d�r. 
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Bu kurulun temel görevi: �n�aat mühendisli�inin ve in�aat mühendisli�i e�itiminin 
kalitesini yükseltmek ve geli�tirmek için ilgili kurum, kurulu�lar ile e�itim 
kurumlar�nda etkin faaliyetlerde bulunmak de�il, bu konularda projeler üretmek, 
isti�are ve tavsiye hizmetlerinde bulunmak ve gereken maddi deste�i sa�lamak 
olmal�d�r. Bunda amaç, in�aat mühendislerinin, piyasa ko�ullar�nda ki kalitesini 
yükseltmektir.  
 
 

MÜHEND�SL�K KÜLTÜRÜ 
 
Merkeziyetçi, hiyerar�ik ve bürokratik mühendisli�in ötesinde, kat�l�mc�, payla��mc� 
ve her mühendis ayr� bir de�er olarak görülen, ça�da� bir mühendislik kültürü 
olu�turulmal�d�r. 
 
Bu ba�lamda, üretilmi� bilgilerden yararlanma, yeni bilgilere ula�ma, bilgileri 
analiz etme al��kanl��� edinilmi�, kaliteli ve kültürlü in�aat mühendisleri topluma 
kazand�r�lmal�d�r.  
 
Ça�da� bir in�aat mühendisli�i kültürünün, olu�umu ve kazan�m� için �n�aat 
Mühendisleri Odas� (�n�aat Mühendisli�i Kalite Geli�tirme Kurulu) öncülü�ünde ve 
deste�inde, �n�aat mühendisli�i e�itimini veren kurulu�lar (üniversiteler) 
taraf�ndan sa�lanmal�d�r. 
 
 

MÜHEND�S�N YEM�N� 
 
Mühendisin Yemini : “Bana verilen Mühendislik Unvan�na daima lay�k 
olmaya; Onun bana sa�lad��� yetki ve sorumlulu�u bilerek, hangi �artlar 
alt�nda olursa olsun ancak iyiye kullanmaya; Yurduma ve insanl��a 
yararl� olmaya kendimi ve mesle�imi maddi ve manevi alanlarda 
yükseltmeye çal��aca��ma namusum ve �erefim üzerine yemin ederim” 
 
Yemin: Ahlaki bir de�er ve kültürel bir mirast�r. Tan�m� ise: Tanr� ad�na ant 
içmektir (Türk Dil Kurumu ). 
 
�n�aat Mühendisin Yemini, �n�aat Mühendisleri Odas�ndaki dosyada bir belge 
olarak bulunmaktad�r.  
 
Mühendisin Yeminini; Teorik anlamda kalan bir belge olmaktan ç�kar�lmal�, 
ya�amsal bir de�er olarak, sad�k kal�nmas� gereken ahlaki güç haline 
getirilmelidir. Yeminine sad�k kalmayan da cezaland�r�lmal�d�r.   
 
�n�aat mühendisi yeminiyle ya�amal�d�r. Yeminin, i�lev hale getirilmesi için de 
gereken düzenlemeler yap�lmal�d�r. 
 
Mühendisin Yemini ve Tescili;  Mezun olunan üniversitelerde, Mezuniyet 
Döneminde, Mülki Amirin, Adalet Bakanl��� temsilcisinin, Rektör, Dekan, Bölüm 
Ba�kan�, Oda Ba�kanlar� ve di�er kurulu� temsilcilerinin huzurunda, sade bir 
törenle mühendislerin, Mühendislik Yemini yapmal�d�r. Böylece bu törende 
Mühendisin Yemini, tescil edilmi� olunur. Törende, yeminin öneminden ve meslek 
üstü ahlaki de�erlerden bahsedilmelidir. 
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Birçok maddi de�erler sat�n al�n�r. Ancak, meslek üstü ahlaki de�erler 
sat�n al�namaz. Kazan�l�r. Yemin de bu de�erlerden en önemlisidir. 
 
 

SONUÇ 
 
De�erler, bir grubun ve bir topluluk üyelerinin önem verdi�i ve gerçekle�tirmek 
istedi�i �eylerdir. Bir kurulu�un olu�umu ve güçlenmesi,  payla��lan ortak 
de�erlere ba�l�d�r.  
 
�n�aat mühendisli�i kurum ve kurulu� yöneticilerine ve �n�aat Mühendisleri Odas� 
yöneticilerine dü�en en önemli görev: �n�aat mühendisli�i de�erlerinin olu�mas�na 
öncülük etmek ve bu de�erler bütünlü�ünü korumakt�r. �n�aat Mühendisli�inin 
temel de�erleri ise: Yard�mla�ma, dayan��ma, payla��m, ba�ar�, hizmet ve 
üretimde kalitedir. 
 
Bu olu�umlar�yla, in�aat mühendisleri ve �n�aat Mühendisleri Odas�; 
Topluma ve çevreye duyarl�, sürdürülebilir kalite, kültür ve kazan�lm�� 
de�erleriyle, di�er meslek gruplar�na ve mesleki kurulu�lara örnek bir 
model olabilir. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



���
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TÜRK �N�AAT MÜHEND�SL��� E��T�M�N�N �Y�LE�T�R�LMES�NE  
YÖNEL�K ÖNER�LER 

 
Seda Ye�ilmen* 

 
 

G�R�� 
 
Bilgi toplumu deyimini s�kça kulland���m�z günümüzde, ülkelerin rekabet gücü 
sahip olduklar� bilgi ve teknoloji ile ölçülmektedir. Üniversiteler ülkelerin sahip 
olduklar� bilgi ve teknolojinin üretildi�i ve yay�ld��� kurumlard�r. Üniversitelerdeki 
e�itim sisteminin kalitesine ba�l� olarak ülkelerin uluslararas� alandaki rekabet 
gücü artar. Üniversite e�itim sisteminin kalitesi ise; ö�renci kalitesi, ö�retim 
kalitesi, müfredat�n yeterlili�i, altyap� imkanlar� vs. gibi birçok de�i�kene ba�l�d�r. 
Bu de�i�kenlerin büyük bir ço�unlu�unda ciddi problemler ya�ayan ülkemiz e�itim 
kurumlar�, üniversite e�itiminin kalitesini art�rmakta (hatta korumakta) 
zorlanmaktad�r.  
 
�n�aat mühendisli�i e�itimi penceresinden bak�ld���nda ise durum genelden çok 
farkl� de�ildir. Uluslararas� alanda, sürekli de�i�en ihtiyaçlara cevap verebilecek 
mühendisler yeti�tirmek için ayn� �ekilde e�itim kalitesinin süreklili�i gerekir. 
E�itimin kalitesinin art�r�lmas� ve güncel ihtiyaçlara cevap verecek �ekilde 
düzenlenmesi; ortaö�retim kalitesinin iyile�tirilmesi, ö�retmen kalitesinin 
iyile�tirilmesi, altyap� imkanlar�n�n art�r�lmas� v.b. önlemlerin yan�nda büyük 
ölçüde e�itim müfredat�n� geli�tirmeye de ba�l�d�r. Ülkemizde birçok üniversitede 
müfredat, toplumsal dinamiklerin çok farkl� oldu�u 20. yüzy�l�n ikinci yar�s�ndan 
beri gerekli de�i�iklikler yap�lmadan uygulanmaktad�r.  
 
Bu makalede in�aat mühendisli�i mezunlar�n�n sahip olmas� gereken özellikler 
çerçevesinde lisans e�itiminin yenilenmesinin gereklili�i tart���lm��t�r. �n�aat 
mühendisli�i e�itimi kalitesinin iyile�tirilmesi için, ülkemizde uygulanan tipik 
müfredat�n zay�f yönleri öne ç�kart�larak bu alanlarda iyile�tirme önerileri 
sunulmu�tur. Ayr�ca kalite güvencesi ve denklik uygulamalar�n�n e�itim kalitesini 
art�rmak için kullan�lmas� önerilmi�tir.  
 
 

E��T�MDE SÜRDÜRÜLEB�L�R GEL���M 
 
Ulusal ve uluslararas� alanda sürekli artan rekabet, bütün meslek dallar�nda daha 
verimli ve de�i�en ihtiyaçlara daha çabuk uyum sa�layabilen mezunlar 
yeti�tirilmesi ihtiyac�n� do�urmu�tur. �n�aat mühendisli�i toplumsal ya�am�n 
önemli ihtiyaçlar� olan altyap� ve üstyap� projelerini tasarlayan ve bunlar� hayata 
geçiren meslek dal�d�r. Bu nedenle; in�aat mühendislerinin di�er meslek dallar�yla 
uyum içinde çal��abilecek birikime, tasar�m yaparken dü�ünülmesi gereken çok 
say�da de�i�kenin aralar�ndaki dengeyi gözetecek bilgiye ve teknolojik geli�meleri 
takip edecek dü�ünce yap�s�na sahip olmal�d�r. 
 

Seda Ye�ilmen* 
At�l�m Üniversitesi �n�aat Mühendisli�i Bölümü, 06836 �ncek, Ankara, Türkiye 
E-posta: syesilmen@atilim.edu.tr 
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Küreselle�me, teknolojik geli�meler, sürekli de�i�en toplumsal, çevresel ve 
ekonomik k�s�tlar gibi birçok de�i�ken, mezun olan in�aat mühendisli�i 
ö�rencilerinin sahip olmas� gereken özelliklerin sürekli de�i�mesine yol 
açmaktad�r. Bu devingen sistem içinde, in�aat mühendisli�i e�itimi güncel 
ihtiyaçlara uygun özelliklerde mezun verecek �ekilde sürekli kendini yenilemelidir. 
Bir ba�ka çözüm ise in�aat mühendisli�i program�n�n gereken özelliklere hemen 
uyum sa�layabilecek esneklikte mezunlar üretmesidir. Her iki çözümde de 
ülkemizde birçok e�itim kurumunda kullan�lan müfredat�n, ö�retim kalitesinin ve 
altyap� olanaklar�n�n geli�tirilmesi �artt�r. 
 
�n�aat mühendisli�i lisans e�itimi müfredat�nda toplam ders yükünü art�rmak 
zaten yo�un olan program� zorlayacakt�r, dolay�s�yla lisans müfredat�nda yap�lacak 
iyile�tirmeler müfredat�n yükünü art�rmamalar� için s�n�rl� kalacakt�r. Yukar�da 
bahsedilen niteliklere sahip mühendisler yeti�tirebilmek için lisans program�ndan 
sonra mezunlar�n e�itimlerine devam etmeleri gereklidir. Bu konuda ülkemizdeki 
yetkin mühendislik yasa tasla��na benzer çal��malar Amerikan �n�aat Mühendisleri 
Odas� taraf�ndan yap�lm��t�r [1]. Bu çal��man�n sonucunda önerilen, in�aat 
mühendislerinin lisans program� sonras�nda lisansüstü e�itim (veya 30 kredilik ek 
ders gerektiren bir tezsiz yüksek lisans program�) ve i� hayat�nda edinilen belli bir 
süre tecrübe sonras� profesyonel mühendislik s�nav�na girmeye hak 
kazanmalar�d�r. Bu uygulaman�n ülkemizde de kullan�lmas� durumunda, lisans 
e�itimi müfredat�na ek olarak verilecek lisansüstü dersleri de dü�ünülünce 
önerilen iyile�tirmelerin hayata geçirilmesi mümkün olacakt�r. 
 
 

E��T�M MÜFREDATI NASIL OLMALI? 
 
Ö�renme ve ö�renme düzeyleri üzerine yap�lan bir çal��mada Anderson ve 
Krathwohl ö�rencilerin bilgi seviyelerini �ekil 1’de görüldü�ü üzere 
düzenlemi�lerdir. Bu s�n�fland�rmaya göre; bilgiyi hat�rlama ö�renmenin ilk 
seviyesi olup daha sonra ö�renmenin ileri a�amalar� olan bilgiyi anlama, 
uygulama ve çözümleme seviyelerine geçilir. Bundan sonras�, yani bilgiyi 
de�erlendirme ve bilgiyi kullanarak ö�renilmemi� bilgiler yaratma ö�renmenin en 
ileri seviyeleridir [2]. E�itim bilimciler taraf�ndan yayg�n olarak kabul edilen 
Anderson ve Krathwohl s�n�fland�rmas�, deneysel çal��man�n ö�renmedeki önemini 
gösterir niteliktedir. Ayr�ca aç�k uçlu deneylerde, verilen bir problemi çözmek için 
ö�rencilerin tamamen serbest bir �ekilde deney tasarlamalar� sözkonusu oldu�u 
için bu tür deneyler Anderson ve Krathwohl s�n�fland�rmas�nda ö�renmeyi 
de�erlendirme ve yaratma seviyelerine yükseltirler. 

                            
�ekil 1 Anderson ve Kratwohl s�n�fland�rmas� 

Hat�rlama

Çözümleme

De�erlendirme

Uygulama

Anlama 

Yaratma
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Deneysel çal��ma in�aat mühendisli�i müfredat�nda a��rl�kl� olarak dördüncü ve 
be�inci yar�y�llarda hemen her anabilim dal�nda uygulan�yor görünmektedir. �kinci 
s�n�fta zorunlu yap� stati�i, yap� malzemeleri, hidromekanik, zemin mekani�i ve 
karayolu derslerinde laboratuvar uygulamas� mutlaka gereklidir. Bunlar�n yan� 
s�ra, ö�rencilerin aç�k uçlu deneyleri dizayn edebilece�i bir dersin müfredatta yer 
almas� veya özellikle mekanik derslerinde bu tür bir uygulaman�n ders içeri�ine 
eklenmesi ö�rencilere birçok alanda yeteneklerini geli�tirme olana�� verecektir 
[3,4]. 
 
Tasar�m mühendisli�in en önemli yap�ta��d�r. Tasar�m yapmak ö�renciye konular� 
daha derinlemesine anlamak ve çe�itli konular aras�ndaki ili�kilendirmeyi yapmak 
gibi önemli yararlar sa�lar. Ayr�ca tasar�m sürecinde ö�renciler; risk çözümlemesi 
ve belirsizlik çözümlemesi, eniyileme, sistem dinamiklerinin de�erlendirilmesi ve 
modelleme gibi birçok alanda tecrübe edinirler. Bu sebeple ö�rencilerin mezun 
olmadan önce mutlak suretle in�aat mühendisli�inin birden fazla dal�nda tasar�m 
yapm�� olmalar� gerekir. Bu konuda seçmeli derslerin yan�nda, özellikle yedinci ve 
sekizinci yar�y�llarda en az iki farkl� anabilim dal�ndan seçmeli tasar�m dersi 
verilmesi ve/veya üçüncü yar�y�ldan itibaren anabilim dallar�n�n temel derslerinin 
tasar�m dersleri olarak i�lenmesi önerilebilir. 
 
Birçok üniversitede uygulanan bitirme projesi genelde ö�retmenlerin olu�turdu�u 
yapay problemlere dayanan, dolay�s�yla gerçek hayatta kar��la��lan problemler 
kadar karma��k olmayan tasar�mlard�r. Gerçek hayattaki tasar�mlar bundan çok 
daha fazla de�i�ken içeren ve birçok meslek alan�n�n i�in içine kar��t��� oldukça 
karma��k problemlerdir. Özellikle bitirme projelerinin, ö�rencileri profesyonel 
ya�amdaki sorunlarla kar��la�t�rmak amac�yla, gerçek tasar�mlar kullan�larak 
yap�lmas� yararl� olacakt�r. Bu konuda yap�lacak sanayi i�birli�i, ö�rencilerin hem 
gerçek hayata yönelik tecrübe kazanmas�n� hem de üniversite ortam�ndan i� 
ya�am�na geçi�lerinin kolayla�mas�n� sa�layacakt�r. Ayr�ca sanayi i�birli�i 
ö�rencilerin dan��manl�k almas� ve tasar�m çal��mas�na kat�lan kurulu�lar�n altyap� 
olanaklar�n� kullanmalar� gibi do�rudan faydalar da sa�layacakt�r. 
 
Tasar�m derslerinin, deneysel çal��malar�n ve özellikle aç�k uçlu deneylerin 
müfredatta yayg�n olarak kullan�lmas�n�n bir di�er yarar� ise ö�rencilere tak�m 
çal��mas� ve liderlik konular�nda deneyim kazand�rmas�d�r. Tak�m çal��mas�nda 
ba�ar�l� olma ve liderlik vas�flar� günümüz in�aat mühendisi için çok önemlidir. 
Çarp�k kentle�meden çevre kirlenmesine kadar birçok sorunun çözümü -siyasal ve 
ekonomik kayg�lar�n etkisi göz ard� edilirse- mühendislerin etkin ileti�im becerileri 
ve ba�ar�l� tak�m çal��malar� ile mümkündür. �n�aat mühendisleri i� hayat�nda 
birçok farkl� mühendislik alan�ndan ve farkl� mesleklerden insanlarla ileti�im 
kurmak ve tak�m çal��mas� yapmak durumundad�rlar.  
 
Birçok in�aat mühendisli�i bölümünde teknik olmayan seçmeli dersler müzik ve 
tiyatro gibi ilgi alanlar�na yönelik, dönem yükünü hafifletici olarak görülen 
konulardan sunulmaktad�r. Ö�rencileri mezuniyet sonras� mesleki ya�ama 
haz�rlamak için bu tür teknik olmayan seçmeli dersler daha çok liderlik, ileti�im, 
organizasyon, psikoloji, hukuk gibi konulara yönelik verilmelidir.  
 
Teknik seçmeli dersler in�aat mühendisli�i bölümlerince be�inci yar�y�ldan itibaren 
toplamda en az iki tane olacak �ekilde verilmektedir. Müfredatta teknik seçmeli 
derslerin olmas�, ö�rencilerin yatk�n olduklar� ve/veya merak duyduklar� anabilim 
dallar�nda daha fazla bilgi edinmelerini sa�lamaktad�r, dolay�s�yla mezun 
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olduklar�nda çal��may� dü�ündükleri alanda daha donan�ml� bir �ekilde mesleki 
ya�ama ba�lamalar�nda yard�mc� olmaktad�r. Teknik seçmeli derslerin ba�ta 
hidromekanik, hidroloji, yap� yönetimi, zemin mekani�i, yap� malzemeleri, yap�, 
ula�t�rma, mekanik ve dinamik olmak üzere her anabilim dal�ndan ve anabilim 
dallar� d���nda özel konulardan verilmesi, bölümden mezun olan ö�rencilerin 
çal��ma sahalar�n�n geni� bir yelpazeye yay�lmas� için önemlidir.  
 
Mesleki ahlak, hem altyap� hem de üstyap� olarak toplumun ya�am alanlar�n� in�a 
etmekten birinci derecede sorumlu meslek olan in�aat mühendisli�i için ciddi bir 
öneme sahiptir. Yap� denetim sistemi ile in�aat mühendisli�i uygulamalar�n�n 
düzgünlü�ü denetim alt�na al�nmaya çal���lsa da bu denetim sisteminde 
denetleyiciler yine in�aat mühendisleridir. Buna ba�l� olarak, in�aat mühendisli�i 
ö�rencilerine mesleki ahlak�n önemi ve in�aat mühendisi olarak yapacaklar� 
seçimlerin sorumlulu�u mutlaka ö�retilmelidir. Ahlaki davran�� ve tutumlar�n 
yüksekö�retim düzeyinde bile ö�retilebilir oldu�u bilinmektedir [5]. Bu bilgiler 
�����nda in�aat mühendisli�i müfredat�nda mutlaka bir mesleki ahlak dersi olmas� 
önerilir. Mesleki ahlak dersi ö�rencilerin de konular� ara�t�r�p sunum yapacaklar� 
�ekilde etkile�imli olarak yap�l�rsa ö�renmenin verimi artacakt�r. Ayr�ca 
üniversitelerde düzenlenecek, özellikle mühendislik ö�rencilerinin kat�l�m� te�vik 
edilen, konferans ya da seminerler ahlaki davran��lar üzerine e�itime katk�da 
bulunabilirler. 
 
 

KAL�TE GÜVENCES� 
 
Kalite güvencesi ve denklik kavramlar�, geli�mi� ülkelerde yüksekö�retim 
kurumlar� aras�ndaki dengeyi sa�lamaya yönelik olarak yayg�n bir �ekilde 
kullan�lmaktad�r. Uluslararas� alanda ise diploma tan�nmas�, ortak projelerin 
yürütülebilmesi, bilim insanlar�n�n hareketlili�i ile sa�lanabilecek bilgi al��veri�i 
gibi konulara verilen önemin artmas�yla denklik ve kalite güvencesi konular�n�n 
önemi gün geçtikçe artmaktad�r.  
 
Ulusal kalite güvencesi kurumlar� ço�unlukla devlet taraf�ndan parasal olarak 
desteklenen fakat özerk çal��an kurumlard�r. Ülkemizde bu çerçevede baz� 
mühendislik programlar� ABET (Accreditation Board for Engineering and 
Technology- ABD) de�erlendirme sürecinden geçerek, ABET Substantial 
Equivalence (ABET’in ABD d���nda vermi� oldu�u e�de�er denklik) alm��lard�r. Yine 
ABET ile yap�lan i�birli�i sonucu 2002 y�l�nda Mühendislik Akreditasyon Kurulu 
(MÜDEK) kurulmu�tur. Günümüzde baz� in�aat mühendisli�i programlar� MÜDEK 
taraf�ndan de�erlendirilmek suretiyle denklik alm��lard�r. 
 
Üniversitelerde kalite güvencesi ve denklik kavramlar�n�n te�vik edilmesi, 
ülkemizde  yüksekö�retim kurumlar�ndaki e�itimin kalitesini art�racakt�r. �n�aat 
mühendisli�i e�itiminde gerekli olan iyile�tirmeler bu �ekilde hayat geçirilebilir. 
Ulusal ve uluslararas� kalite güvencesi kurumlar� taraf�ndan yap�lacak 
de�erlendirmeler için müfredatlar�n� iyil�etirmeye ve e�itim kalitelerini art�rmaya 
çal��acak kurumlar, yenilenmi� ve güçlü bir e�itim sisteminin öncüsü olacaklard�r. 
Bunun sonucunda ise daha yetkin ve kaliteli in�aat mühendisleri yeti�tirilecektir. 
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SONUÇ VE ÖNER�LER 
 
�n�aat mühendisli�i ö�rencilerinin mezun olduklar�nda günümüzün zorlay�c� ve 
karma��k problemlerini çözebilmek için gerekli altyap�ya sahip olmalar� e�itimde 
yap�lacak iyile�tirmelere do�rudan ba�l�d�r. Bu sebeple MÜDEK, �MO ve YÖK 
ba�ta olmak üzere, ilgili kurumlar�n i�birli�i ile in�aat mühendisli�i müfredat� 
bütün in�aat mühendisli�i bölümlerinde esas al�nacak �ekilde düzenlenmelidir. 
Müfredat düzenlemeleri mevcut ders yükünü art�rmayacak �ekilde yap�lmal�d�r. 
Lisans e�itimi müfredat�na eklenemeyecek fakat daha yetenekli mühendisler 
yeti�tirmek için gerekli görülen özelliklere dair düzenlemeler lisanüstü 
programlar�n te�vik edilmesiyle hayata geçirilebilir. Lisansüstü programlar�n 
mezunlar aras�nda yayg�nla�t�r�lmas� ise yetkin mühendislik kanunu gibi 
uygulamalar ile mümkün olacakt�r. �n�aat mühendisli�i bölümlerinde uygulanacak 
geli�tirilmi� müfredat�n, MÜDEK gibi ulusal kalite güvencesi kurumlar� taraf�ndan 
denklik de�erlendirilmesine tabi tutulmak suretiyle uygulanmas�n�n te�vik 
edilmesi, günümüz itibariyle ihtiyaca yeteri kadar cevap veremedi�i dü�ünülen 
in�aat mühendisli�i e�itimini iyile�tirmek için gereklidir. 
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“21. YÜZYILDA MÜHEND�SL�K E��T�M�” ARA�TIRMALARININ  
ORTAK NOKTALARI 

 
Hüseyin F�ç�c�* 

 
 

ÖZET 
 
21. Yüzy�lda, Üniversite E�itiminde de ba�lam�� olan de�i�im, tüm i� dünyas�n� 
yak�ndan ilgilendirmektedir. Bu nedenle bu konuda yap�lan ara�t�rmalara taraf da 
olmu�lard�r. Bu konuda, yap�lan ara�t�rmalar aras�nda, hepsinde ortak kavramlar 
yakalanmaya çal���lm��; ara�t�rman�n yayg�nl��� da göz önüne al�n�p; önemli 
bulunan “Matematik Beceriler” – Math Skill kavramlar�na, i� dünyas� aç�s�ndan 
odaklanmaya çal���lm��t�r. Matematik Becerilerin bile�enleri ile ilgili bir tablo 
ç�kart�lm��t�r. �kinci sonuç olarak; �n�aat Mühendisli�i E�itimi ile ilgili tamamen 
ki�isel, ele�tiriye aç�k, bir çerçeve teklif edilmi�tir. 
 
 

G�R�� 
                 
Birkaç teknik meslek d���nda; üniversiteler art�k, s�n�rlar� belli; tam tan�m 
yap�labilen meslekler kazand�ran kurulu�lar olmaktan ç�kmaktad�r. �� dünyas�n�n 
yeni ihtiyaç duydu�u /yak�n gelecekte ihtiyaç duymas� muhtemel mesleklerine; 
h�zla uyum yapma becerisi veren; ö�rencilerini bu beceri için e�iten; çok yönlü; 
üniversal bir disiplin kazand�ran kurulu�lar olmaya dönü�mektedir. 
 
Yirmi sene önce 14 bin olan farkl� meslek say�s�, bu gün 30 bin olmu�tur. Bu 
say�n�n gelecek y�llarda daha da h�zl� artmas� beklenebilir. Çal��ma hayat�na, son 
20 y�lda kat�lan bu 16 bin meslek için dünya üniversiteleri/meslek e�itimi veren 
kurulu�lar�, önceden revize olup yeni e�itim alanlar� açmam��t�r. T�pk� 45-50 sene 
önce, bilgisayarlar�n yayg�nla�abilece�ini hesap ederek, bilgisayar 
uzmanl���/mühendisli�i bölümleri aç�p, mezunlar�n� rezerve etmedikleri gibi. Önce 
bilgisayarlar�n seri üretimi ba�lad�, piyasaya sürüldü, sonra “Kim kullanacak 
bunlar�?” sorusu soruldu. Birinci nesil bilgisayarc�lar, büyük ölçüde in�aat 
mühendisleri idi. Bütün dünyada. Bu bulgu meslek taassubu ile ileri sürülen bir 
bulgu olmay�p; in�aat mühendisli�i e�itiminin o senelerde, en çok disiplinli 
(multi disipliner) e�itim olmas�d�r. 
 
Benzer �ekilde günümüzde de üniversiteler, e�itimini ald�klar� disiplinler 
aras�nda h�zla do�ru ili�kiler kurabilen; benzeri daha evvel hiç 
görülmemi� problemlere bile çözüm getirebilen; mesle�inde radikal 
de�i�iklikler meydana geldikçe; k�sa süreli ama çok yo�un ve bilimsel 
düzeyi çok yüksek e�itimlere kolayca revize olabilen; bireylerin e�itildi�i 
kurulu�lar haline dönü�mek zorundad�r. 
 
21.Yüzy�l�n bir de�i�im yüzy�l� olaca�� biliniyordu. Çok önceden baz� ülkeler 70 
y�ll�k yönetim sistemlerini bile de�i�tirdiler de�i�im yüz y�l�na adapte olabilmek 
için. �nsanlar keyifle bekliyordu de�i�im yüzy�l�n� ve de�i�imi. ��in romantizminde 

Hüseyin F�ç�c� 
Akdeniz Üniversitesi Müh. Fak.  �n�aat Bölümü 07058 Antalya, Türkiye 
E-posta: hf_oltd@hotmail.com 
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idiler.<<..her �ey de�i�ip akmada,bu hâl beni hayran b�rakmada..>> �imdi ise 
gürül gürül ba�layan de�i�im, insanlar� korkutuyor. Çünkü bu de�i�imin d���nda 
kalmak; de�i�ime yön vermekten de de�i�imi ba�latmaktan da zor olaca�a 
benzemektedir. 
 
Ülkelerin de bireylerin de 21. yüzy�ldaki gelece�i, bu durdurulamaz ve geri 
döndürülemez de�i�ime ne ölçüde kat�lacaklar�na ba�l� olacakt�r. De�i�ime tüm 
müesseseleri ile kat�lan ülkeler, küresel hiyerar�ide üst s�ralara ç�kacak; ülke 
ya�am standartlar� da kalitesi de o ölçüde yükselecektir. Ülkelerin bu konudaki 
kozlar� da, ne petrol; ne de su olacakt�r moda sloganlar�n tekrarlad��� gibi. Çok iyi 
e�itilmi� insan gücü olacakt�r. 
 
Yeti�mi� insan gücü ile ilgili 21. yüzy�la haz�rl�k de�i�imleri, harcama isteyen 
yeniliklere s�cak bakmayan Türk özel kesimi taraf�ndan,15 sene önce de�i�imde 
lider ülkelerle ayn� zamanda ba�lat�lm��t�. �lk önce �K (�nsan Kaynaklar�) kavram� 
ile gündeme gelmi�ti. Daha önceleri, dev kurulu�larda bile i�e yeni ba�layacak 
eleman seçimi, ya o kurulu�un personel servisi taraf�ndan, ya da patronun kendisi 
taraf�ndan yap�l�rd�. Ba�lat�lan haz�rl�k de�i�imleri ile eleman seçimlerinde 
ba�lang�çta profesyonel hizmet sat�n al�n�rken; kurulu�lar kendi �K uzmanlar�n� 
yeti�ip �K bölümlerini kurdular. Bu de�i�im,21. yüzy�lda iyi yeti�mi� insan 
kayna��n�n öneminin, tutucu Türk özel kesimince yorumlanmas�d�r. 
 
�yi yeti�mi� insan gücünün bile�enleri ve s�n�fland�r�lmas� hakk�nda bir ara�t�rma, 
24Temmuz.2009’da yay�nland�. Bu ara�t�rmalar her üç ayda bir olmak üzere, y�lda 
4 defa ABD’nde; NACE-National  Association of Colleges and Employers  -Ulusal 
Üniversiteler ve ��verenler Derne�i taraf�ndan yap�lmaktad�r. Konusu: 79 lisans 
düzeyindeki meslek için; mezunlar�na gelen, Ortalama Ba�lang�ç Y�ll�k Ücretleri 
teklifleri s�ralamas� idi. Teklif edilen Ortalama Ba�lang�ç Ücretlerine göre; en 
yüksek ücretli ilk 20 meslek s�ralamas� TABLO 1’de; en çok talep alan ilk 10 
meslek s�ralamas� TABLO 2’de gösterilmi�tir.  
 
TABLO 1’de s�ralanan 20 mesle�in 17si, çe�itli s�ralardaki mühendisliklerdir. Liste 
ba�� Petrol Mühendisli�i olurken; listeye girebilen mühendislik d��� üç meslekten 
13. s�radaki Aktüerya Uzmanl���, çok disiplinli (mültidisipliner) bir meslektir ve 
sosyal matematikçilik de denilen risk analizi uzmanl���d�r.1988 de dünyan�n en iyi 
mesle�i seçilmi�; Hacettepe Üniversitesince 2003’de e�itimine ba�lanm��t�r. 
18.s�radaki Enformasyon Bilimleri/Sistemleri Uzmanl���, tüm dünyada bir y�lda 
üretilen bilgi toplam�n�n; ABD Kongre Kütüphanesini 500 bin defa dolduracak 
kitaba e�de�er olmas� gerçe�ine kar�� geli�mi�/geli�tirilmi�, yine çok disiplinli 
(disiplinler aras�)bir meslektir. Enformasyon Bilimi, üretilen bilgilerin analizi; 
biriktirilmesi; s�n�fland�r�lmas�; kullan�l�r hale getirilmesi; saklanmas�; yeniden 
kazan�lmas� (bozulma/örselenme hali); yayg�nla�t�r�lmas� konular�yla ilgilenir. Liste 
yirmincisi fizikçi olup, Türkiye’deki adland�r�lmaya göre, bu pozisyonun teknolojiye 
dönük Fizik Mühendisli�i olma �ans� büyüktür. 
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S�ra 
no 

MESLEK 
ÜCRET 
($/YIL) 

TALEP 
(K���) 

1 Petrol Mühendisli�i                   83.121 93 

2 Kimya Mühendisli�i 64.902 362 

3 Maden/Mineral Mühendisli�i 64.404 67 

4 Bilgisayar Mühendisli�i 61.738  180 

5 Nükleer Mühendisli�i 61.610 67 

6 Bilgisayar Bilimleri Uzmanl���            61 407 354 

7 Elektrik/Elektronik&Haberle�me           60.125 470 

8 Makine Mühendisli�i 58.766 819 

9 Endüstri/Üretim Mühendisli�i 58.358 209 

10 Sistem Mühendisli�i 57.438 63 

11 Malzeme Mühendisli�i 57.349 27 

12 Mühendislik Teknolojisi Uzmanl��� 56.447  76 

13 Aktüerya Uzmanl���     56.320  37 

14 Uydu/Uçak/Uzay Mühendisli�i 56.311 233 

15 Ziraat Mühendisli�i 54.352 32 

16 Biyo/Biyomedikal Mühendisli�i 54.158 45 

17 �n�aat Teknolojisi/Yönetimi (CEO luk)            53.199 128 

18 Enformasyon Bilimleri&Sistemleri Uzmanl���   52.089 90 

19 �n�aat Mühendisli�i 52.048 392 

20 Fizikçi                                  51.586 27 

Tablo 1 

S�ra 
no 

MESLEK TALEP (K��� ) 

1 Makine Mühendisi                       819 

2 �n�aat Müh. + �n�aat Teknoloji       392+128 =520 

3 Elektr./Elektronik& Haberl. Müh. 470 

4 Kimya Müh.                                362 

5 Bilgisayar Bilimleri Uzmanl���               354 

6 Hem�irelik                                               243 

7 Uydu/Uçak/Uzay Müh.                          233 

8 Lojistik Uzman�                                       214 

9 Endüstri/Üretim Müh.                            209 

10 Bilgisayar Müh.                                      180 

Tablo 2 
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NACE’nin bu ara�t�rmas�n� önemli k�lan ve bu bildiriye temel te�kil etmesine 
neden olan konu, NACE Uzmanlar�n�n ara�t�rmayla ilgili yorumlar�d�r: 

- �lk 20 deki mesleklerin hepsinde ortak tek özellik, e�itimlerinde matematik 
büyük yer tutmaktad�r; mezunlar� matematik becerilere (math skills) sahip 
olacak �ekilde e�itilmektedir. 

- NACE Ara�t�rma Direktörü Ed Koc “Matematik becerilere sahip olmak, çok 
k�ymetli bir de�erdir. Biz bu ülkede matematik becerilere sahip yeterli say�da 
adam yeti�tirmiyoruz” demi�tir; mühendislik ve bilgisayar bilimleri 
mezunlar�n�n, tüm üniversite mezunlar�n�n yakla��k %4’ü oldu�una at�f 
yaparak. 

- NACE uzmanlar�n�n yapt�klar� di�er yorumlar: 

- Enerjinin lokomotif sektör oldu�u ve enerji anabilim dall� mesleklerin 
avantajl� olduklar�, 

- Diploma derecesinin iyi ücretli i� bulmadaki rolü, 

- Teknoloji kumandas�ndaki dünyada mühendislik mühendisliklere talebin 
artaca��n� tablonun 2009’un önceki ve önceki y�llardan pek farkl� olmad���, 

- Mühendislikler d��� mesleklerin üst s�ralar�n�n de�erlendirmeleri,  

olup bu bildirinin ana fikrine uzakt�r. Bildiri “matematik beceriler” kavram�na 
odaklan�p, buradan Türkiye’deki �n�aat Mühendisli�i E�itimi konusuna 
yo�unla�mak amac�ndad�r. 
 
             
Nedir bu Matematik Becerileri? 
 
Do�ru ifade “ Matematiksel Dü�ünme Yetene�i” olup; hem ifadeyi k�saltmak hem 
de �ngilizce orijinaline (Math Skils) benzetmek için, Matematik Beceriler demek 
uygun bulunmu�tur. Teorik anlamda matematik beceriler: 

MB1- Matematik özel dilini ve mant�k dilini bilme becerisi, 

MB2- Matematiksel bir kavram� tam olarak ifade edebilme becerisi, 

MB3- Yaz�l� bir matematiksel metinin özünü anlayabilme becerisi, 

MB4- Matematiksel bir teoremi ispat edebilme ya da çürütebilme becerisi, 

MB5- Fizik dünyay� matematik kullanarak tan�mlama becerisi. 

Bunlar pür matematik e�itiminin ki�iye kazand�raca�� art�lar olup, teknoloji 
dünyas� i�verenlerinin bir mühendiste olmas�n� istedikleri özellikler, tam olarak 
bunlar de�ildir.  

Mühendislik e�itimi sonucunda kazan�lmas� gereken ve i� dünyas�n�n �srarla 
arad��� matematik becerileri klasman�na sokulacak özellikler, a�a��daki gibi 
olmal�d�r: 
 
1- AD Analitik Dü�ünme Yetene�i 

AD1- Aç�k fikirli olma (Her türlü ön �arttan uzak olma), 

AD2- Tüm detaylar� bakar bakmaz görüverme, 

AD3- Soyut kavramlar� anlayabilme, onlarla i�lem yapabilme, 
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AD4- Zor ve ileri düzey kavramlar� da s�k�lmadan takip edebilme, 

AD5- �lgilenilen konuda amaca uygun unsurlar� yakalayabilme; amaca 
uymayanlar� eleyebilme. 
 
2- PÇ Problem Çözme Yetene�i 

PÇ1- Bir problemi bilimsel bir kanun netli�inde ifade edebilme (Örnek-Hooke 
Kanunu: �ekil de�i�tirme, kuvvetle do�ru orant�l�d�r.), 

PÇ2- Ba�lang�ç kabullerini aç�kça ortaya koyarak çözüm yapabilme, 

PÇ3- Zor bir problemi, problemin özel hallerini ve daha basit biçimlerini göz 
önüne getirerek kavrayabilme, 

PÇ4- Esnek olup (�srarc� olmadan) çözümüne u�ra��lan probleme farkl� yönlerden 
de yakla�abilme, 

PÇ5- Çözüm yolu tam belli de�ilken bile, problemin çözümüne �srarla 
u�ra�abilme, 

PÇ6- Gerekti�inde yard�m isteyebilme. 
 
3- AY Ara�t�rma Yetene�i 

AY1- Yaz�l� kaynaklar� tarayabilme,  

AY2- Say�sal ortam� (Bilgisayar) tarayabilme, 

AY3- Ustalardan bilgi kapabilme, 

AY4- Aranan konuya, yukar�daki taramalar�n çare olamad��� durumlarda konuya 
odaklan�p ak�l yürüterek sonuç alabilme. 
 
4- �Y �leti�im Yetene�i 

�Y1- �yice anlamak üzere dinleyebilme, 

�Y2- Mühendislikle ilgili metin yazabilme, 

�Y3- Projelendirerek (dizayn) ve çizimle (perspektif; skeç) anlatabilme, 

�Y4- Mühendislikle ilgili bir konuyu, bir toplulu�a tan�tabilme. 
 
5-BY Bilgisayar Yetene�i 

BY1- Bir programlama dilini ö�renebilme, 

BY2- Mühendislik problemlerini, mühendislik yaz�l�mlar�yla çözebilme; sonuçlar� 
irdeleyebilme; denenmesi/de�i�tirilmesi gereken girdiyi seçebilme. 
 
Ayr�ca ideal bir mühendislik e�itimi sonunda mezunlar�n:  

PÇA1- ��te çal��kan ve mükemmelci olma, 

PÇA2- Zaman� organize etme ve i�i kararla�t�r�lan zamanda bitirme, 

PÇA3- Ortak i�ler için grup çal��mas� yapma, 

PÇA4- Gerekti�inde tek ba��na çal��ma, 

PÇA5- Zor �artlarda çal��ma;  gibi pozitif çal��ma al��kanl�klar�n� kazanmas� 
gerekmektedir.  
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Bunun d���nda: 

GKÖ1- Yarat�c�l�k, 

GKÖ2- Kendine güven, 

GKÖ3- Belirleyici olma( oyunun kural�n� koyan olma), 

GKÖ4- Fikirlerinde kararl� olma, 

GKÖ5- Sebatkârl�k; gibi ki�ilik özelliklerinin öne ç�kmas� beklenir. Bu son 10 
özellik de, i� dünyas�n�n arad��� özellikler olup; matematik becerilerin bile�enleri 
aras�nda de�erlendirilmeleri uygun olacakt�r. 
        
21. yüzy�lda �n�aat Mühendisli�i E�itiminin nas�l olmas� gerekti�i konusunda bir 
ba�ka ara�t�rma da (ASCE ) American Society of Civil Engineers – Amerikan �n�aat 
Mühendisleri Birli�i – taraf�ndan 2007 y�l�nda uluslar aras� bir çal��ma ile 
yürütülmü�, sonuçlar� 2008 y�l�nda aç�klanm�� sonuçlar, a�a��daki üç soruya 
verilen cevaplar olarak tasnif edilmi�tir. 

a- 21. yüzy�lda �n�aat Mühendisli�i Ö�rencilerinin sahip olmas� gereken bilgi, 
beceri ve davran�� biçimleri nelerdir? 

b- Bu özelliklerin kazan�lma yöntemleri nelerdir? 

c- Bu özellikleri onlara kim verecek? 
 
Bu bildiride yaln�z birinci soruya verilen 24 cevap tablo halinde, yorumsuz olarak 
verilecektir. Her sonuç için a�a��daki derecelendirme yap�lm��t�r. Bu 
derecelendirme �ngilizce orijinalinde de vard�r. 

L1: Bilgilenme (Duymu�tum) 

L2: Anlama (Meseleyi anlad�m) 

L3: Uygulama yapma  (Yapar�m) 

L4: Analiz yapma   

L5: Sentez yapma  

L6: Yorum yapma  (Hakk�nda yar�m saat konu�abilirim.) 
                
Birinci soruya verilen cevaplar, 21. yüzy�l mühendisinin hangi bilgi ile ne düzeyde 
donat�lmas� gerekti�ini belirten Bilgi Blo�unu  (Body of Knowledge) olu�turup 
a�a��daki gibi listelenmi�tir. 
 
 
Temel Sonuçlar 
 
1- Matematik: Matematik diferansiyel denklemler yard�m�yla çözümü ve bu 

bilginin mühendislik problemlerinin çözümüne uygulanmas�,  (L3: Uygulama 
yapma) 

2- Tabii Bilimler: Fizik, kimya ve fen bilimlerinden herhangi biri ile ili�kili 
Yüksek Matematik Problemleri çözme becerisi kazan�lmas� ve bu becerinin 
Mühendislik probleminin çözümüne uygulanmas� bilgisi, (L3: Uygulama 
yapma) 

3- Be�erî Bilimler: Profesyonel Mühendislik uygulamalar�nda Edebiyat-Felsefe-
Tarih gibi be�erî bilimlerinin gösterili�i becerisi,  (L3: Uygulama yapma) 

4- Sosyal Bilimler: Sosyal Bilimler bilgileriyle Profesyonel Mühendislik 
uygulamalar�n�n uyu�aca��n� gösterme bilgisi,  ( L3: Uygulama yapma) 
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Teknik Sonuçlar 
 
5. Malzeme Bilimleri: Malzeme Bilimleri bilgisinin �n�aat Mühendisli�ine özgü 

problemlerin çözümünde kullanma yetene�i,  ( L3: Uygulama yapma ) 

6. Mekanikler: Kat� Cisimler ve Ak��kanlar Mekaniklerindeki problemlerin 
çözüm ve Analizi, ( L4: Analiz yapma ) 

7. Deneyler: �htiyaç duyulan deneyi tayin etmek, deneyi yönetmek, analiz ve 
yorumlamak, ( L5: Sentez yapma ) 

8. Problemin Te�his ve Çözümü: �n�aat Mühendisli�inin tam tan�mlanmam�� 
problemlerinin uygun araç ve tekniklerle (yöntem) seçilmesi, aç�kça ortaya 
konmas� ve çözümü,  (L4: Analiz yapma ) 

9. Dizayn Tasarlamak: Kompleks bir sistem üzerinde i�lem yap�p; geçerli 
standartlara; projenin ve kullan�c�n�n isteklerine; gereken s�n�rlamalara 
uyarak boyutland�rmak ve ilgili de�erlendirmeleri yapmak,  ( L6: Yorum 
yapma ) 

10. Sürdürebilirlik: Bilinen ya da yeni ç�kan mühendislik sistemlerinin kal�c�l�k 
aç�s�ndan analizi, ( L4: Analiz yapma ) 

11. Güncel Sorunlar ve Tarihi Perspektif: Mühendislik problemlerinin tespit, 
tasnif, çözümleri ile ilgili güncel ve tarihi sorunlar�n analizi,  ( L4: Analiz 
yapma ) 

12. Risk ve Belirsizlik: Do�ru yap�lm�� bir projede yükleme ve ta��ma gücünün 
analizi ve her ikisine ait yakla��kl�klar�n çözüm üzerindeki etkisinin analizi ile 
belli bir y�k�lma ( ya da performans kayb� ) biçimi için y�k�lman�n ana 
sebebinin belirlenmesi,  ( L4: Analiz yapma ) 

13. Proje Yönetimi: Dokümanlarla (�artname / sözle�me ) yap�m �eklinin uyum 
içinde olmas�n�n planlanmas�,  ( L4: Analiz yapma ) 

14. �n�aat Mühendisli�inin Boyutlar�: �n�aat Mühendisli�inin en az dört 
dal�nda mükemmel proje yapmak ve problem çözmek,  ( L4: Analiz yapma )  

15. Teknik Uzla�ma:  

a) Kompleks bir sistem ya da kompleks bir üretime ait projelendirmeyi 
de�erlendirme, 

b) �n�aat Mühendisli�inin bilinen ya da geli�en ileri seviyeli bir alan�nda yeni 
geli�tirilmi� bilgi ve teknolojilerinin do�rulu�unu de�erlendirmek, (L6: 
Yorum yapma ) 

 
Profesyonel Sonuçlar: 
 
16. �leti�im: Teknik alandan olan ya da olmayan dinleyicilerle bir proje ile ilgili 

yaz�l�, sözlü, sanal ve grafik bir iletimin planlanmas�, düzenlenmesi ve 
sonuçlanmas�,  ( L5: Sentez yapma ) 

17. Kamu Politikas�: �n�aat Mühendisli�i i�leri ile ilgili basit kamu politikas� 
problemlerine kar�� resmi i�lemlerin uygulamas�,  ( L3: Uygulama yapma ) 

18. ��letme ve Kamu �daresi: ��letme ve kamu �daresi kavram ve i�lemlerinin 
(prosedürün) uygulanmas�,  ( L3: Uygulama yapma ) 
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19. Globalle�me: Global �artlarda mühendislik görev ve hizmetlerinin nas�l 
çal��aca�� konusunda basit bir analiz yap�lmas�,  ( L4: Analiz yapma ) 

20. Liderlik: Bir grubun çal��malar�n� yönetmek ve organize etmek,  ( L4: Analiz 
yapma ) 

21. Tak�m Çal��mas�: Çok disiplinli ( multidiscplinary ) bir toplulu�un eleman� 
olarak sonuç al�c� görev yapmak,  ( L4: Analiz yapma ) 

22. Davran��lar: �n�aat Mühendisli�inin temel davran�� biçimlerini i� hayat�nda 
göstermek, ( L3: Uygulama yapma ) 

23. Ya�am Boyu Ö�renim: Meslek hayat�nda ihtiyaç duyulan bir uzmanl�k elde 
etmeyi planlamak ve yürütmek,  ( L5: Sentez yapma ) 

24. Mesleki ve Etik Sorumluluk: Bir mühendislik probleminin çözümünün, 
meslek ve ahlak standartlar�na uygun olmas� gerekti�ini kabul etmek; 
mesleki ve etik, ki�isel geli�meye inanmak, ( L6: Yorum yapma )       

                 
Dikkatle incelendi�inde, ASCE; NACE; hatta Bologna –Prag süreçlerinde 21. 
yüzy�lda Mühendislik E�itimi için ortak kriterler bulundu�u görülmektedir. 

1. Çok disiplinlilik, 

2. Ya�am boyu E�itim,  

3. Matematik yetenekler. 
 
Ülkemizde �n�aat Mühendisli�i E�itiminin bu kriterlere ( ve aç�l�mlara ) ne kadar 
yak�n oldu�u uzun bir ara�t�rma konusudur. Ancak teorik ve kapal� görünümlü bu 
kriterlerden, somut uygulamalar listelemek gerekirse; Mühendislik E�itimi 
konusunda al�nmas� gereken önlemler: 

1. Mühendislik Liseleri aç�lmal�. 

2. Özellikle ö�retim görevlileri için doktora okullar� aç�lmal�. 

3. Tüm üniversitelerde yaln�z lisans e�itimi; 

3.1) On üniversitede mast�r e�itim; 

3.2) �ki üniversitede doktora okullar� aç�lmal�. Doktora okullar�nda dersler 
teorik ve bilimsellik derecesi çok yüksek olmal�d�r. Formel �artlar� yerine 
getirenler ciddi bir s�nav sonunda doktoran�n tez etab� mutlaka yurt d���nda 
ileri üniversitelerde yap�lmal�d�r. 

4 Mühendislik Liseleri de üniversitelerde doktora okulu da paral� olmal�d�r. 
Devletin katk�s� maliyetin 1/3 ünü geçmemelidir. Devlet bu katk�y� enflasyonu 
olan mesleklere devlet katk�s�n� k�sarak mezun say�s�n� ayarlamada 
kullanmal�d�r.    

5 Ba��ms�z bir kurulu�, seçici kriterlerle okul ücretlerini kar��layacak kredi 
vermelidir. (Kar��l�kl� burs ) 

6 Üniversitelerin ilk iki y�l� bölümsüz; her alan için ortak olmal�d�r. 

7 Liselerden ba�layarak, mühendis olmak isteyen ö�renci en az 7 geometri dal� 
ö�renmelidir. Asl�nda mühendis = hendeseci = geometrici oldu�unu her kez 
bilmektedir. Ama Platon’un “Akedemiya “s�n�n kap�s�na, << Buraya geometri 
bilmeyen giremez.>> yazd���n�; 1960 ‘l� y�llarda Lise 1 Düzlem Geometri 
kitab�n�n kapak sayfas�nda << Tanr� daima geometri kullan�r.- Öklid >> 
yazd��� az bilinir. 
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8 YÖK yasas�nda yap�lacak de�i�ikliklerle, hiç olmazsa vak�f üniversitelerinin 
yeni olu�turulacak modelleri uygulayabilmeleri sa�lanmal�d�r. 

9 Doktora okullar�n�n kontenjanlar� çok yüksek tutulmal�, onlar�n mühendislik 
liselerinde de ders vermeleri sa�lanmal�d�r. 

10 Üniversitelerde verilecek yüksek seviyeli bir lisans e�itimiyle; eskiden oldu�u 
gibi en az Ortado�u Ülkelerinden yabanc� ö�renci çekilmesi te�vik edilmelidir.    
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�N�AAT MÜHEND�SL��� E��T�M-Ö�RET�M� ÜZER�NE YAKLA�IMLAR 
 

Osman Üçüncü* 
 
 

ÖZET 
 
Bu çal��ma da Türkiye’de in�aat mühendisli�i e�itimindeki mevcut durumdaki zay�f 
noktalar ortaya konmaya çal���lm�� ve in�aat mühendisli�i e�itiminin geli�mesi için 
yap�lmas� laz�m gelen konulara i�aret edilmi�tir. Bunlardan sonuçlar ç�kar�lm��t�r. 
Bu çal��mada Türkiye’de verilen in�aat mühendisli�i e�itim-ö�retimindeki 
uygulamalar ve ne yap�lmas� üzerine baz� pratik dü�ünceler özetlenmi� ve 
sonuçlar ç�kar�lm��t�r. 
 
Ç�kan sonuçlar�n �����nda e�itim-ö�retimin daha ileri getirilmesi için öneriler 
sunulmu�tur. 
 
Anahtar Kelimeler: �n�at Mühendisli�i e�itim-ö�retimi, mevcut durum, öneriler 
 
 

G�R�� 
 
�n�aat mühendisli�i e�itim-ö�retimi kâ��t üzerinde Türkiye’de bütün üniversitelerin 
nerdeyse tamam�na yak�n in�aat mühendisli�i bölümlerinde çok az farkl�l�klar ile 
ayn�d�r. Fakat uygulamalarda çok farkl�l�klar�n varl���n� kabul etmek 
gerekmektedir. Bu farkl�l�klar e�itim-ö�retim yöntemlerinden kaynakland��� aç�k 
olarak ortadad�r. Genel olarak mühendislik e�itiminde baz� eksiklikler vard�r. 
Dolay�s�yla da e�itim-ö�retim aç�s�ndan mevcut eksiklikleri ve zay�f yönlerin 
bulunup aç��a ç�kar�larak yeniden bir yap�lanma ortaya koymak gereklidir. E�itim-
ö�retimde yeni yap�la�ma olmas� için çok uzun bir zaman ihtiyaç oldu�u ve sab�rla 
bir an önce i�e ba�lanmal�d�r. 
 
�n�aat mühendisli�inin çal��ma alanlar�n�n çok geni� oldu�u tart��mas�zd�r. Onun 
için de bu mühendislik dal�na sivil mühendislikte denilmektedir. Mevcut haliyle bu 
dal insano�lunun ya�am�n�n her an�nda vard�r. Sa�l�kl� içme suyunun 
kayna��ndan ç�kar�lmas�, ar�t�lmas�, depolanmas�, sa�l�kl� olarak eve kadar 
getirilmesi, otoyollar, barajlar, sulama sistemleri, köprüler v.b. hatta bu yap�larda 
kullan�lacak olan malzemelerin geli�tirilmesi ve mühendislik gözüyle yeni 
malzemelere dönü�türülmesi, örne�in en yayg�n kullan�lan betonun üretimi in�aat 
mühendisli�i e�itim-ö�retimi kapsam�nda verilmektedir. Gayet tabii bunlar 
yap�l�rken de teknik ve teknolojik olarak di�er mühendislik dallar�yla da ortak 
çal��malar yapmaktad�r. Bunlardan yaln�zca birkaç� elektrik mühendisli�i, makine 
mühendisli�i olarak say�labilir. 
 
Ülke ekonomisinin tart��mas�z en büyük lokomotifi in�aat sektörü dür. GSMH 
içerisindeki pay� yakla��k %7 civar�ndad�r. 

������������������������������������������������������������

Osman Üçüncü 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi �n�aat Mühendisli�i Bölümü, 61080 
Trabzon, Türkiye 
E-Posta: oucuncu@ktu.edu.tr 



1. �N�AAT MÜHEND�SL��� E��T�M� SEMPOZYUMU, ANTALYA�

� 376

Son aylarda Türkiye’nin nerdeyse her taraf�nda meydana gelen çok yüksek 
ya���lar�n meydana getirdi�i çok büyük can ve mal kay�plar� ve arkas�nda b�rakt��� 
çok büyük sar�lamayacak olan aç�lar hatta nesillere nakledilecek sosyolojik ve 
psikolojik etkiler meydana getirmi�tir. 
 
Bu olaylardan in�aat mühendisleri ve in�aat mühendisli�i e�itimi veren 
üniversitelerimiz acaba ne gibi dersler ç�karm��t�r veya ç�karacakt�r? Bu durumda 
meslek odalar� da unutulmamal�d�r. Gayet tabii konunun bir taraf� olarak hizmet 
veren kamu ve özel müte�ebbislerde bu i�in içerisindedir. Bu durumda taraflar bir 
bütün olarak dü�ünülmeli ve iç içe çal��malar yap�lmal�d�r. 
 
Sellerin ve su bask�nlar�n�n sonucunda yetkili a��zlardan yap�lan birçok 
aç�klamalara bak�ld���nda ortaya sade vatanda�lar�n anlayamad��� hatta kafalar� 
kar��t�ran aç�klamalar�n ç�kt��� aç�k olarak ortadad�r. Acaba meydana gelen bu can 
ve mal kay�plar�n�n in�aat mühendisli�i eti�i ile ba�da�� bir taraf� var m�d�r? Ne 
yanl��, eksik planland� ve kullan�lan malzemeyi uygun muydu? Sorular� ve 
benzerleri cevap beklemektedir. 
 
E�er bütün bunlar afetse gayet tabii önüne geçilemez ancak olu�acak olan 
hasarlar� en aza indirmek için mühendislik bilgisinin eksiksiz ve tam olarak ortaya 
konmas� gerekmektedir. Bilgi ve becerilerin üniversitelerden ba�layarak 
geli�tirilmesi ve aktar�lmas� gereklidir. 
 
Türkiye’de baz� sanayi kollar�n�n ki bunlar in�aat malzemesi üreten �irketler, 
çimento fabrikalar�n�n laboratuarlar�, planlamadan ba�layarak uygulamaya kadar 
geni� bir yelpazede çe�itli i�ler de i�tigal eden in�aat mühendisli�i �irketleri 
üniversitelerden ileri oldu�u gözlenmektedir. Bunun ana nedeni ise üniversitelerde 
ki maddi imkâns�zl�klar ve e�itim-ö�retim aç�s�ndan baz� eksiklikler görülmektedir. 
Laboratuar çal��malar� çok k�s�tl� ve baz� ana bilim dallar�nda ki�iye has 
laboratuarlar var ve do�rusu ayn� alet ayn� üniversitenin birçok bölümünde var ve 
kullan�m� yok, at�l veya bozuktur. 
 
 

ÜN�VERS�TELERDE YABANCI D�L DURUMU 
 
Bu konuda üniversitelerde �ngilizce haz�rl�k s�n�flar� var ve haz�rl�k sonras� derslerin 
%30)u �ngilizce olmas� istenmektedir. Fakat bu dersleri verebilecek olan ö�retim 
üyesinden istenen özellik ise KPDS ve ÜDS s�navlar�n�n birinden %80 ve yukar�s� 
puan alm�� veya yurt d���nda Doktora e�itimi alm�� olanlar taraf�n dan verilebilir. 
Baz� üniversitelerde ders anlatan ö�retim üyelerinin yabanc� dil bilgi düzeyi 
öngörülenin de alt�ndad�r. Bu konuda tam bir standart yoktur. Bu durum kurulan 
komisyonlarca fen ilminin ve psikolojik e�itim ve ö�retim kriterlerine göre de�il de 
eldeki kadro ve fiziksel duruma göre yap�lmaktad�r. Bu durumun ilerde bir s�k�nt� 
yarataca�� muhakkakt�r. 
 

 
E��T�M-Ö�RET�MDE YAPILANLAR 

 
Ülkede bütün e�itim-ö�retim kurumlar�nda sürekli olarak her alanda h�zla bir 
de�i�im ya�anmaktad�r. Bu de�i�imlerin ba�ta gelenlerine bak�ld��� zaman ders 
programlar�na yap�lan ekleme ve ç�karma ve bunun yan�nda içerikler ininde daha 
aza indirilmesi gözlenmektedir. Bu durum ba�ar�y� yava�latmakta ve hatta geriye 
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götürmektedir. Bu �ekilde ba�ar�y� ölçek için zaman yeterli olmamaktad�r. Bunlar�n 
ba��nda ders programlar� ve ders say�lar� ve içerikleri çok önemli bir yer 
tutmaktad�r. 
 
Temel bilimlere yeterli önem verilmemekte ve orta ö�retimden sadece test sorular� 
üzerine konsantre olarak üniversite kazan�lm�� ve gelinmi�tir. Bunun içinde ba�ar�l� 
olunamamakta ve ö�renciler ö�retim üyesinden ayn� konuda çok say�da uygulama 
yapmas�n� istemektedir. Bu durum da ö�rencinin yaln�zca soru odakl� yani sorular� 
birbirine benzeterek çözmeye çal��t��� tespit edilmi�tir. Birçok derslere de ö�retim 
üyesi ayn� sorular� sormakta ve yaln�zca dersin s�nav�na hiçbir yard�mc� ders notu 
müsaade etmekte yapmaktad�r. Bu ve benzer durumlar ö�renmeyi ezbere 
ö�renmeye ve ö�renciyi de�i�ik kal�pç�l��a yöneltmektedir. Ö�retim üyelerinin 
ço�u bu yolu birçok nedenlerden dolay� tercih etmektedir. Bu durum ö�renmeye 
yönelen ö�rencileri ve çal��kan ö�rencileri cezaland�rmaktad�r. 
 
Türkiye’de in�aat mühendisli�i e�itim-ö�retimi yap�lan bütün üniversitelerde çok 
az bir farkl�l�klarla ayn� programlar mevcuttur. E�itim-ö�retim yöntemi ö�retim 
elaman� merkezlidir. 
 
S�kça ç�kart�lan aflar ö�rencilerin ö�renmesinin önünde bir engeldir. Çünkü 
bilenle bilmeyen bir tutulmakta ve nas�l olsa af gelecek dü�üncesi ile derslere 
gereken özen gösterilmemektedir. Büyük ço�unlukla fotokopi yap�larak ders 
çal���lmakta ve ö�renci derse yard�mc� bir kitap takip yolunu seçmemektedir. 
Ö�renci odakl� e�itim-ö�retim mi yoksa ö�retim üyesi odakl� e�itim-ö�retim mi? 
Bu sorulara cevap vermek için her �eyin en ayr�nt�s�na kadar dü�ünülmesi ve 
bütün boyutlar� ile yerine eksiksiz getirilmesi gerekmektedir. 
 
Yap�lan baz� s�navlarda bütün ders notlar� ve ders kitaplar� serbest b�rak�lm�� ve 
sorular biraz de�i�tirilerek sorulmu� ne yaz�k ki ö�renciler yard�mc� notlardaki 
sorular� benzetme ile çözmeye çal��m��lard�r. Sonuçta ba�ar�s�z olunmaktad�r. 
 
Bazense ö�retim üyesinin verdi�i notlar sorgulanmakta ve ba�ar�n�n niçin dü�ük 
oldu�u yanl�� yerlerde aranmaktad�r. Öyle ki bölünerek yap�lan birçok derste ayn� 
s�n�f ö�rencileri aras�nda %100 fark ç�kmaktad�r. Örne�in bir grup ö�renci ayn� 
dersten bütünüyle “AA” ile s�n�f geçerken bu s�n�ftaki ba�ar� yöneticiler taraf�ndan 
sorgulanmamaktad�r.  
 
Bölünerek yap�lan birçok derste ayn� ders olmas�na kar��n konular farkl� 
gösterilmekte ve yap�lan s�navlar ayn� olmas�na kar��n s�nav sorular� seçmeli 
yap�lmaktad�r. Amaç ise ö�renci hangi ö�retim üyesinin dersini alm��sa onun 
sorular�na cevap vermesini sa�lamak kadar yanl��l�klar yap�lmaktad�r. 
 
Birçok dersler de dersin çok yo�unla�t�r�lm�� anlat�ld��� sav� ile elli dakikal�k dersler 
yirmi dakika ile yar�m saat içerisinde bitirilmektedir. Dolay�s�yla derslerde süreler 
tutulmamaktad�r. Eksik ders yap�lmaktad�r. 
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GEL��M�� ÜLKELERDEK� E��T�M VE AKRED�DASYON ÇALI�MALARI 
 
Almanya’da Meslek Yüksek Okullar�ndaki ö�renci say�lar�, üniversitedekilere göre 
daha fazlad�r. ÖSS’ye benzer bir uygulama bulunmamakta, üniversiteye giren 
fazla ya da yetersiz ö�rencilerin elenmeleri, üniversite e�itiminin ilk y�llar�nda, 
yap�lan s�navlardaki ba�ar� ile yani s�nav sistemiyle olu�turulmaktad�r. 
 
Almanya’da ki yüksek ö�retimde bir dersten ilk hak edi�te ba�ar�l� olunmam��sa, 
sonraki sömestri veya y�l ayn� dersten zorunlu olarak s�nava girilir. Ba�ar� 
sa�lanamad� zaman son bir sözlü s�nav�na al�n�r ve bundan da ba�ar� olamayan 
ö�rencinin üniversite ile ili�i�i kesilmektedir. Derslerin tümünün belirli bir yar�y�la 
kadar tamamlanm�� olmas� gerekmektedir. Bunun da yap�lmamas� durumunda 
niçin yap�lamad��� gerekçeli olarak ortaya konursa birkaç sömestri daha uzatma 
al�nabilir. 
 
Almanlar�n belli oturmu� bir sistemi var ve onun üzerinden gidilmektedir. Daha 
çok merkezi bir e�itim-ö�retim vard�r. 
 
�sveç, Danimarka ve Finlandiya ülkelerde kendi ana dillerinde e�itim-ö�retim 
yap�lmakta fakat yüksek lisanstan sonra yap�lan doktora çal��malar� ülke dilinde ve 
�ngilizce yap�labilmektedir. Bunun için jüri üyeleri kom�u ülkelerden davet 
edilmekte ve Avrupa doktora unvan� denilen bir unvan verilmektedir. Çal��malar� 
ülke dilinde yapanlar için ülke içerisinden bir jüri olu�turularak s�nav 
yap�lmaktad�r. 
 
 

TÜRK�YE’DE VE ALMANYA’DA SINAV S�STEM� 
 
E�itim-ö�retim hakk�nda de�erlendirme yapabilmenin yolu onu bir ba�ka yerde 
yürütülen e�itim-ö�retimle kar��la�t�rmak gerekmektedir. 
 
Ülkenin kalk�nm��l��� o ülkede ki üniversiteler ile sanayi aras�ndaki s�k� bir i�birli�i 
ile ölçülür. Kalk�nm�� sanayi memleketlerinde e�itim çal��malar� da iyidir. Bundan 
dolay� da e�itimde bir de�erlendirme yapmak için fen e�itimini kalk�nm�� 
ülkelerdeki ile kar��la�t�rmam�z gerekmektedir. Dolay�s� Türkiye’de ki e�itim ve 
ö�retimi Avrupa ülkelerindeki üniversite e�itimi ile Türkiye’deki üniversitelerdeki 
e�itim ve ö�retimi kar��la�t�rmak daha do�ru görülmektedir. Bu kar��la�t�rma 
yaln�zca ders program� ile yap�lm��t�r. Gayet tabii ki ö�retimi bütünü ile ve e�itim 
ve ö�retime etki eden bütün parametreler göz önüne al�nmam��t�r. Al�nmas� 
durumunda çok farkl� bir durum ortaya ç�kar. Bunlar�n aras�nda ilkö�retimdeki 
e�itim-ö�retim, parasal, sosyolojik durumlar, s�kça ç�kar�lan af gibi çarp�c� 
örnekler verilebilir. 
 
Ülkemiz deki üniversitelerde sonsuz hak edi� vard�r. Hemen bunun arkas�ndan af 
beklentisi gelmektedir. Bu durum ülkemizdeki e�itim-ö�retimi sekteye 
u�ratmaktad�r. 
 
Almanya’da lise mezunu ve meslek okullar� bitirenler yüksek tahsil yapma hakk�n� 
do�rudan elde etmektedirler. Gitmek istedikleri üniversiteye ba�vururlar ve 
yerle�tirmeleri yap�l�r. Ayr�ca bir uygunluk s�nav� da yap�lmaz. 
 



1. �N�AAT MÜHEND�SL��� E��T�M� SEMPOZYUMU, ANTALYA�

� 379

Belli bir yar�y�la kadar belli ba�l� derslerin tamamlanm�� olmas� gerekir. Baz� 
üniversitelerde uygulanm�� ve uygulanmakta olan ön �art kavram�na benzer 
olarak, belli grup dersleri veremedikçe bu grup derslerin daha üst düzeyi say�lan 
di�er grup dersler al�namaz. Bunlardan dolay� Almanya’da in�aat mühendisli�i 
e�itimi, akademik takvimde 9 ya da 10 sömestri de tamamlanmas�na ra�men, 
ortalama mezuniyet süreleri, 12 ile 14 sömestri aras�nda gerçekle�mektedir. 
Avrupa birli�inden dolay� e�itim sisteminde yap�lan reformla, Almanya’daki 
üniversitelerin ço�unda, in�aat yüksek mühendisi derecesinin d���nda Bachelor of 
Science ve Master of Science dereceleri de verilir olmu�, bu yap�, Alman 
ö�rencilerinin d��ar�da, d��ar�dan gelen ö�rencilerin de Almanya’da ald�klar� 
e�itimde unvanlar�n�n denkliklerini sa�lam��t�r. Bachelor of Science ve Master of 
Science dereceleri, Meslek Yüksek Okullar�nda verilen e�itimin farkl� olmas� 
nedeniyle, bunlar� kapsamamaktad�r. 
 
Türkiye’deki yüksek ö�renimi tamamen kendi içerisinde dü�ünürsek büyük bir 
yan�lg� içerisinde oluruz. Çünkü burada kaliteye etki eden pek çok taraf mevcuttur. 
Bunlar�n ba��nda çok de�erli ö�renciler gelmektedir. Bunlar�n ülkedeki 
üniversiteye giri� s�nav� sistemi seçilerek gelmesi hem bölge hem de okul 
farkl�l�klar� daha da ötesi üniversitelere giri� sistemindeki s�nav �ekli ve bu s�nava 
haz�rlanmadaki yol v.b. her �ey bir bütünlük içerisinde dü�ünülmelidir.  
 
Üniversitelerdeki in�aat mühendisli�i bölümünü birinci s�rada seçip gelenlerin 
say�s� kaçt�r? �n�aat mühendisli�i okuyan ö�rencilerin in�aat mühendisli�i bölümü 
kaç�nc� tercihleri olmu�tur? Bu ve bunun gibi sorular ve bunlara verilebilecek 
cevaplar ba�lam�nda üniversitede verilen derslerin bu ve benzeri ö�renciler 
taraf�ndan nas�l alg�lanaca�� önemli olmaktad�r. 
 
�lkö�retimden liseye kadar ö�rencilere üniversiteye girebilmek için yap�lan bütün 
s�navlar test s�navlar� üzerine kuruludur. Ö�renciler tamamen üniversiteye 
girebilmek için test s�navlar�na ve buradaki sorular�n hangi teknikle ve taktikle 
çözümü yap�laca�� üzerine yo�unla�maktad�r. Çok k�sa özetle ilk ve orta 
ö�retimden üniversiteye kadar gelen bir ö�renci test a��rl�kl� çal��makta ve klasik 
olarak konular� görmemektedir. Do�rusu orta ö�retim esnas�nda ve sonras� daha 
fazla yaz�p çizen ve klasik hesaplama yapmayan, daha do�rusu kalemi çok az 
elinde tutmaktad�r. Yard�mc� ders kitab� ve derslerde not tutma al��kanl��� kolay 
kazan�lmamaktad�r. 
 
Yukar� da izah edildi�i �ekilde üniversite kazan�p ve gelen bir in�aat mühendisi 
aday� ö�renci üniversitedeki mühendislik disiplinini çok fazla benimsememektedir. 
Kald� ki mühendislik ancak disiplinle olur. 
 
Üniversitelerde okutulan dersler de çok fazla bir de�i�iklik yap�lamamaktad�r. 
Yap�lan de�i�iklikler çok s�n�rl� kalmakta ve özünde de�il de �ekilsel olmaktad�r. 
Çünkü merkezi olarak çizilen çerçevenin d���na ç�kmak zordur. 
 
Türkiye’de 39 de�i�ik üniversitede in�aat mühendisli�i I.ve II. E�itim-Ö�retim 
olarak okunabilmektedir. Karadeniz Teknik Üniversitesinde �n�aat Mühendisli�i 
bölümünde I. ve II. Ö�retim verilmektedir. Ö�renci say�lar oldukça fazla ve fiziksel 
mekân yetersizlikleri vard�r ve laboratuar çal��malar�nda, ders programlar�nda, 
s�navlarda mekân v.b. aksakl�klar söz konusudur. Yeni kurulan üniversitelerin 
birço�unda laboratuarlar yetersizdir. Ancak kurulu�u çok daha eskiye dayanan 
birçok üniversitede de ba�lang�çta çok iyi olan laboratuar �artlar� daha da kötüle�mi�tir. 
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Üniversitelerde in�aat mühendisli�i bölümlerinde birçok servis derslerinin örne�in 
fizik, kimya ve matematik gibi kendilerince verilmek istenmesi ve baz� yerlerde 
verilmektedir. Bu durum gelecekte ö�rencinin dü�ünme kapasitesini daraltabilir. 
Bir uzman ö�retim üyesinin verdi�i bir dersi ba�ka bir disiplinden ba�ka bir 
ö�retim üyesinin vermesi do�ru de�ildir.  
 
Bir ba�ka önemsenmesi ve üzerinde fazlaca durulmas� gereken konu orta 
ö�retimden hangi yabanc� dil ile gelinse bile ö�rencilerin haz�rl�k s�n�flar�na 
al�narak ngilizce ö�renmelerini sa�lamak ve bilgi düzeylerine göre maksimum bir 
y�l dil haz�rl�k s�n�f� sonunda görülecek olan derslerin % 30 kadar� �ngilizce 
istenmektedir. Bu % 30’un içerisinde ana ve seçmeli derslerde girmektedir. Bu 
durum ö�retim üyeleri aras�nda yaln�z belirli insanlar�n bu dersi anlatmas� 
gerekmekte veya ö�retim üyesi odakl� dersler seçilmektedir. Bu durum genel 
olarak iyi kar��lanmamaktad�r. Ulusal ve uluslar aras� arenada mühendisin 
rekabetini art�r�c� gibi dü�ünülse de sonuç iyi de�ildir. Bu yolla daha çok ba�ka 
kaynaklardan faydalanma yoluna gidilmekte ve bu durumda yaln�zca takip ve 
taklit eden bir konuma gelinebilir. Bu durum üreten de�il de tüketen mant��� 
hâkim olabilir. Ayr�ca bu durum “ö�ren-yap” mant���na dönü�ür ve bizleri 
üretmekten al�koyar. 
 
Bu konuda üniversitelerde �ngilizce haz�rl�k s�n�flar� var ve haz�rl�k sonras� derslerin 
%30 u �ngilizce olmas� istenmektedir. Fakat bu dersleri verebilecek olan ö�retim 
üyesinden istenen özellik ise KPDS ve ÜDS s�navlar�n�n birinden %80 ve yukar�s� 
puan alm�� veya yurt d���nda Doktora e�itimi alm�� olanlar taraf�n dan verilebilir. 
Baz� üniversitelerde ders anlatan ö�retim üyelerinin yabanc� dil bilgi düzeyi 
öngörülenin de alt�ndad�r. Bu konuda tam bir standart yoktur. Bu durum kurulan 
komisyonlarca fen ilminin ve psikolojik e�itim ve ö�retim kriterlerine göre de�il de 
eldeki kadro ve fiziksel duruma göre yap�lmaktad�r. Bu durumun ilerde bir s�k�nt� 
yarataca�� muhakkak görülmektedir. 
 
Ülkemizde üniversite mezunu olman�n sosyal itibar� vard�r. Ancak mezun i�siz 
in�aat mühendisi say�s� da oldukça fazlad�r. �ki y�ll�k meslek yüksek okulu 
mezunlar�n�n i� pazar�nda i� bulma zorluklar� daha da büyüktür. 
 
Türkiye yer y�l gayri safi yurtiçi hâs�lan�n (GSYH) yaln�zca 0.76’ s�n� ara�t�rma ve 
geli�tirmeye ay�rmaktad�r. Türkiye ara�t�rma ve geli�tirme için yap�lan yay�nlarda 
25’inci s�radad�r. Uygulamal� ara�t�rmalar alan�nda da durum benzer ölçüde 
kötüdür. Türkiye’de her on patentten dokuzu yabanc� �irketlere aittir. Bu �irketler 
mallar�n�n piyasaya ç�kmadan korunmalar�n� arzu etmektedir. Bu durum 
ekonomide rekabet gücünü uluslar aras� piyasalarda korumas� yeterli olmaz. 
Teknik ve teknolojiyi ithal etmek tümüyle do�ru de�ildir. 
 
Türkiye'deki üniversitelerden al�nan diplomalar�n Avrupa ülkelerinde de 
tan�nmas�n�n yolunu açan "Avrupa Bölgesinde Yüksekö�retimle �lgili Belgelerin 
Tan�nmas�na �li�kin Lizbon Sözle�mesi"ne ili�kin bürokratik süreç tamamland�. 
Sözle�me, Türkiye'de 1 Mart 2007'de yürürlü�e girecekti. Bugün gelinen noktada 
diploma denkli�i henüz yap�lmamaktad�r. Bunun önünde birçok engel 
konmaktad�r. 
 
Haz�rlanacak ideal ö�retim programlar�n�n uygulanabilmesi için akademik 
kadrolar�n güçlendirilmesi ön ko�uldur. E�itilen kadrolar�n, özellikle kendi 
alanlar�ndaki yenilikleri takip edebilecek ve bunlar� ö�rencilere aktarabilecek 
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çabay� sürekli göstermesi gerekir. Bu aç�dan, üniversite-sanayi i�birli�i 
sa�lanmal�d�r. Türkiye’de baz� sanayi kollar�n�n üniversitelerden ileri oldu�u 
gözlenmektedir. Bunun ana nedeni ise üniversitelerde ki maddi imkâns�zl�klar ve 
e�itim-ö�retim aç�s�ndan baz� eksiklikler görülmektedir. Laboratuar çal��malar� çok 
k�s�tl� ve baz� ana bilim dallar�nda ki�iye has laboratuarlar var ve do�rusu ayn� alet 
ayn� üniversitenin birçok bölümünde var ve kullan�m olarak ta at�l veya bozuktur. 
 
Lisans e�itiminde meslek odalar�n�n kat�l� sa�lanarak görü� al�nmas� yolu aç�kt�r. 
Ançak gelen isteklere bak�ld��� zaman, daha çok in�aat mühendisli�i bölümü 
mezunlar�ndan yap� i�letmesi ve yönetimi gibi derslere a��rl�k verilmesi istendi�i 
gözlemlenmektedir. Bunun üzerine bölümler buna a��rl�k vermek isterken böyle 
bir anabilim dal� açmak istemeleri dü�ünceleri hâs�l olmaktad�r. Türkiye’de in�aat 
sektöründe hükümet taraf�ndan yap�lan ihale de�i�iklikleri ile de uluslar aras� 
firmalar eskiye göre daha fazla i� almaktad�rlar. Bunun do�al sonucu olarak 
ileride yaln�zca dil bilmek yeterli olacak ve �antiyeci olarak çal��mak 
gerekebilecektir. 
 
E�itim-ö�retim uzun soluklu olup ve ülkenin bütün ihtiyaçlar� göz önünde 
tutularak planlanmal�d�r. Aksi halde konjuktur olarak in�aat mühendisinden çok 
daha farkl� beklendiler ortaya ç�kabilir. 
 
 

ÜN�VERS�TE’DE STAJ 
 
Mühendislik e�itiminin olmazsa olmaz� geçilmezi olan staj e�itimi, bölüm 
sorumlular�nca tamamen ö�rencinin inisiyatifine b�rak�lmakta, bölümler ve staj 
yap�lan kurumun kontrol eksikliklerinden dolay�, naylon staj tabiriyle 
tan�mlayabilece�imiz stajlar kurumlardan onay almaktad�r. Burada bir önemli 
konuda, ö�rencinin mühendislik uygulamalar�na yönelik dersleri daha yeterli 
düzeyde al�p özümsememi� haldeyken, ö�renciye staj yapabilme imkân�n�n 
sunulmas�d�r. Staj�n hayati öneminden dolay�, hem proje bürolar�nda hem de 
�antiyelerde yap�lmas� ve uzun dönemleri kapsamas� �artt�r. Bunlardan hareketle 
stajlar�n 3. ve 4. S�n�f yaz tatillerinde 2 �er ay olarak, bölüm elemanlar� ve staj 
yap�lan kurumlarca s�k� bir kontrol alt�nda tutularak ö�renci taraf�ndan bir fiil 
yap�lmas�n� sa�lama yolunda ad�mlar at�lmas�n� önerebiliriz. 
 
 

ÜN�VERS�TEDE YÜKSEK L�SANS (Y.L.) VE DOKTORA (DR.) ÇALI�MALARI 
 
Üniversitelerde yap�lan yüksek lisans (Y.L.) ve Doktora (Dr.) çal��malar�n�n 
ço�unun teorik ve daha çok literatür ara�t�rmas� �eklinde olmakta ve Y.L. tez 
sonras� yap�lan Dr. çal��mas� çok farkl� konularda gerçekle�mektedir. Yap�lan bu 
farkl� çal��malarda öne ç�kart�lan en önemli neden ise pratik çal��ma sahas�n�n 
olmad���, maddi imkâns�zl�k ve ö�retim üyesi ile anla�amama gibi nedenler söz 
konusu olmaktad�r. 
 
Yap�lan Y.L. ve Dr. çal��malar� ile serbest piyasada ve kamu kurumlar�nda yap�lan 
i�ler aras�nda çok büyük farkl�l�klar vard�r. Yap�lan Y.L. ve Dr. çal��malar�n�n büyük 
bir k�sm� maalesef serbest piyasada kullan�lmaz haldedir. Hal bu ki üniversite 
sanayi aras�nda iyi bir i�birli�i ile yeni dü�üncelere yol aç�lm�� olacak ve bu durum 
hem ekonomi hem de ara�t�rmalar pozitif etki edecektir. 
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Baz� ABD’lerinde yap�lan çok spesifik çal��malar ile ancak akademisyen 
mertebesinde devam edilebilir. 
 
Farkl� ABD‘�ndan ö�rencilerin ba�ka ABD’lerinde Mast�r ve Dr yapt�klar� 
görülmekte ve al�nan diploma bazen çok farkl� verilmektedir. Örne�in in�aat 
mühendisi alan�nda doktora yapm��t�r. Bu ki�iler master sonras� master yapt�klar� 
ABD‘de kendilerini görmektedir. Baz� mahkeme kararlar� bunu ret etmi�tir. 
Örne�in jeodezi mezunu in�aatta mast�r yap�yor ve sonrada kendini in�aat müh 
olarak görüyor. �n�aat mühendisli�inden mezun ve in�aat mühendisli�inde mast�r 
ve daha sonra mimarl�k bölümünde doktora yapmaktad�r. 
 
Ayn� �ekilde çevre mühendisi Çevre ABD’de mast�r ve daha sonra kimya 
bölümünde doktora yapabilmektedir. Bunun için tek �art,  baz� farkl� dersleri 
almak. Çevre mühendisli�i bölümü mezunlar�, Çevre anabilim dal�nda mast�r ve 
in�aat mühendisli�i bölümünde doktora yap�lmaktad�r. 
 
Bu durum kar��m�za çok yeterli olmayan yüksek mühendis ve doktor yüksek 
mühendis unvan� ç�kmaktad�r. Son zamanlarda bu durumun düzeltilmesi için baz� 
çal��malar�n var oldu�u görülmektedir. 
 
Mühendislerin mezuniyetinden sonra da çe�itli bilimsel toplant�lara kat�larak en 
son yeniliklerden bilgi sahibi olmak ve kendi bilgi ve becerilerini anlatmak 
olmal�d�r. Mezuniyet sonras� büyük bir ço�unluk meslek içi e�itime hiç önem 
vermemektedir. Birçok bilimsel toplant�lara bak�ld���nda, kat�l�mc�lar�n büyük bir 
ço�unlu�u akademisyenlerin oldu�u gözlemlenmektedir. 
 
 

SONUÇ VE ÖNER�LER 
 
Yap�lan bütün aç�klamalar�n �����nda a�a��daki sonuç ve öneri s�ralanabilir; 

1. Çok tart���lan ö�retim elaman� merkezli e�itim-ö�retim yerine ö�renci 
merkezli e�itim-ö�retim yap�lmamas� daha uzun vadede orta ö�retimde ve 
YÖK’ da yap�lacak bir tak�m de�i�ikliklerden sonra gündeme getirilmelidir. 
Ö�renci merkezli e�itim-ö�retim çal��malar�na bir an önce ba�lan�lmal� ve 
ö�retim elamanlarda i�in bir taraf� olarak bu i�in en ideal nas�l yap�lmas� 
laz�m geldi�i konular�nda çal���lmal�d�r. 

2. E�itim-ö�retim sonras�nda piyasada ve kamu kurum kurulu�lar�nda genel 
olarak imza yetkisinin birkaç y�lda kazan�m� dü�ünülmektedir. Bunun do�ru 
olmad���, çünkü yap�lan projeler birçok yerden denetimden geçmektedir. 
Kald� ki birçok özel ve kamu kurum ve kurulu�lar�nda yap�lan projeler kolektif 
bir �ekilde yap�lmaktad�r. Projelerde taraflar çoklu çal��makta ve kontrol 
mekanizmalar� çal��t�r�lmaktad�r. Elbette hizmet içi e�itim ve üniversitede 
yüksek lisans ve doktora tezleri yap�labilmektedir. 

3. Üniversiteler aras�nda kâ��t üzerinde ne kadar e�it say�l�rlarsa bile 
e�itsizliklerin var oldu�u,  

4. Sanayi ülkelerindeki üniversitelerdeki e�itim-ö�retim ile örtü�medi�i,  

Yurdun çe�itli bölgelerinden ve çe�itli sosyal s�n�flar�ndan gelen ö�rencilerin 
birbiri ile kayna�mas�n� sa�lamak için belirli say�da kültürel ve sportif derslerin 
konmas�n� sa�lamak, 
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5. E�itim-Ö�retim kalitesinin yükseltilmesi için ö�retim üyelerinin s�k�nt�lar�na 
e�ilmeli,  

Olmas� gerekli temel dersler için araç-gereç ve laboratuar donan�mlar�n�n 
yeterli hale getirilmesi ve temel derslerden ö�rencilerden pratik deney 
sonuçlar� talep edilmeli ve bunlar takip edilmeli, 

6. Staj yerlerinin belirlenmesi ve staj�n devam� iyi bir �ekilde takip edilmelidir. Bu 
i�i ciddi olarak yapmayan ö�renciler ve i� yerleri takibe al�narak uyar�lmal�d�r. 

7. Üniversitelere daha fazla serbesti yet tan�nmal� ve e�itim-ö�retim 
programlar�n�n yenilenmesi ve ça�da� seviyelere ç�kar�lmas� için bilimsel 
verilerin kullan�lmas� ve siyasetin kesinlikle müdahalesinin olmamas� 
gerekmektedir. Ancak böyle bir durumda serbest ve hür iradeyle daha fazla 
bilimsel çal��malar ortaya konabilir. Üniversitenin anlam� itibar� ile çok geni� 
sonsuzluk “universum” yani “sonsuzluk” ya�anmal�d�r. 

8. Üniversitelere daha fazla maddi imkânlar sa�lanmal�d�r. 

9. Ders programlar� gözden geçirilerek teknik ve teknolojik ürünlerin varl��� ile 
güncellenmeli ve kar��la�t�rmal� olarak geli�mi� ülkelerin programlar� da ölçü 
olmal�d�r. 

10. Sürekli e�itim merkezleri kurulmal�d�r. Üniversitelerde yap�lacak olan tez 
çal��malar� serbest piyasaya göre ileri olmal� ve serbest piyasada bunlardan 
mezun ve ö�renime devam eden ö�renciler faydalanmal�d�rlar. 

11. Mühendisler ülkelerin kalk�nmas�nda önemli unsurlard�r. H�zla geli�en 
teknolojileri yakalamak ve üretmek için, mühendislik e�itiminde gerekli 
de�i�imlerin yap�lmas� zorunludur. Mühendislik dallar�ndaki e�itim 
sorunlar�n�n çok k�sa zamanda çözülmesi, ülkemizin kalk�nmas� aç�s�ndan 
önemlidir. Ülkemizin h�zl� kalk�nmas� için ö�rencilere kendi ba��na i� 
yapabilme, kendi i�ini kurabilme özelliklerinin verilmesi gerekir. Mühendislikte 
etik kavram�n�n da ö�rencilere kazand�r�lmas� önemlidir. Dü�ünen, herhangi 
bir mühendislik problemini çözebilen, yarat�c� mühendislerin yeti�tirilmesi için, 
e�itim-ö�retim programlar�nda de�i�iklik yap�lmal�d�r. 
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�N�AAT MÜHEND�SL��� E��T�M� VE SORUNLARI 
 

Nuri Seçkin Kay�kç�* 
 
 

ÖZET 
 

Bu çal��mada, �n�aat Mühendisli�i e�itimi ve sorunlar� tart���lm��, öneriler 
sunulmu�tur. �n�aat mühendisli�i e�itiminin daha iyi ve verimli olmas� için, 
uygulanmas� gereken bir tak�m ders anlat�m yöntemlerinden, ba�ar�y� artt�rmada 
izlenmesi gereken bir tak�m tekniklerden, kütüphane, laboratuarlar vb 
üniversitelerin bünyesinde olmayan ve yetersiz olduklar� taraflardan, ba�ar�y� 
artt�rmak için yap�lmas� gereken icraatlardan, ders i�leme ve müfredat 
içeriklerinden, ara�t�rma olanaklar�ndan, mühendislik kariyerinden bahsedilmi�tir. 
Mühendislik e�itiminin nas�l daha iyi olmas� gerekti�i ve ö�renciler aç�s�ndan 
hangi düzenlemelerle daha verimli hale getirilece�i ve ne �ekilde mühendislik 
e�itiminin sorunlar�n�n çözülece�i, ö�rencilerin yönetime kat�lmalar�, Dünyada bir 
tak�m ülkelerdeki ücretli e�itimler, mühendislerin sergileyece�i ve sergiledi�i 
davran��lar tart���lm��t�r.         
     
Anahtar Kelimeler: �n�aat Mühendisli�i E�itimi ve Sorunlar�, Al�nacak Önlemler   
 
     

G�R�� 
 

�nternet, yüksek e�itimde ve mühendislik e�itiminde oldukça s�k kullan�lmaya 
ba�lanm��t�r. Bu teknolojinin e�itim sürecinde etkili kullan�lmas� kritik öneme sahip 
olacakt�r. Yüksek e�itimde internetin kullan�lmas� �u �ekilde olur: Ders materyali 
ve notlar� üniversite web sayfas�nda yay�nlan�r. O dersin kitab� ve notlar�, 
ö�renciler taraf�ndan web sayfas� üzerinden okunur. Ö�renciler istedikleri bilgilere 
internet üzerinden eri�eceklerdir. Bu eri�im e�itimin esas amac�n� destekler ve bu 
eri�imle mühendisler kar��la�t�klar� problemleri çözeceklerdir. Problem çözme, 
s�n�rl� ve az bir zaman içerisinde, bilgileri biriktirme ve analiz etme, pek çok 
mümkün çözümleri ara�t�rmad�r. Mühendislik e�itimiyle ilgili konferans ve 
seminerler, ba�ka bir üniversitede tesis edilmi� uygulamalar� kar��la�t�rma f�rsat� 
sunar. Di�er üniversitelerdeki uygulamalardan elde edilen bilgiler, ö�retim üyeleri 
taraf�ndan da uygulanacakt�r. ‘Yöntemler ve Öneriler’ bölümündeki baz� 
paragraflar bir tak�m ara�t�rma makalelerinden al�nm��t�r. Bu paragraflardaki 
al�nt� yaz�lar ‘Kaynaklar’ bölümünde belirtilmi�tir.  
 
  

YÖNTEMLER VE ÖNER�LER 
  
Gerek bölüm ba�kanl��� gerekse dekanl�k olarak üniversite yönetiminin, sektörde 
mevcut in�aat firmalar� ile ileti�im halinde bulunmas� ve lisans ö�rencilerine bu 
firmalarda staj yapma imkân�n�n sa�lanmas� önemlidir. �n�aat mühendisli�i 
bölümü ba�kanl���, ilgili in�aat firmalar� ile diyalog kurarak, hangi firman�n hangi 
in�aat mühendisli�i dal�nda staj yapma imkân� oldu�unu duyurarak, ö�rencilere 
staj yapma imkân�n� da sa�lar. Bir staj durumunda yap�lan i�in niteli�i, hangi i� 
                                                                                   
Nuri Seçkin Kay�kç�  
Gençlik Mh, 1311 Sk, No:6/4,  Mahmut Bey Apartman�, 07100, Antalya, Türkiye 
E-posta: skayikci@superonline.com 
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kalemlerinin yap�ld���, kaç ki�inin çal��t���, i�in tamamlanma süresi, hangi in�aat 
metotlar�n�n ve tekniklerinin kullan�ld�klar�, i�lerin nas�l sonuçland�klar�, düzenli 
halde günlük olarak kaydedilir. Bununla beraber mezuniyetten sonra genç 
mühendisler bu firmalar�n kontenjanlar�na girerek çal��maya ba�larlar. 
 
Laboratuar çal��malar�, in�aat mühendisli�i ö�rencileri için son derece önemlidir. 
Ö�renciler ö�rendikleri teorik bilgilerin nas�l uygulamalara dönü�tüklerini 
laboratuar çal��malar�yla görerek belli bir tecrübeye sahip olurlar. Laboratuar 
çal��malar�, lisans ö�rencileri için kan�tlamaya yöneliktir. Bu �u anlama gelir ki, 
lisans ö�rencileri, ö�rendikleri teorik bilgilerin sa�lanmas�n�, kan�tlanmas�n� 
laboratuarda gerçekle�tirilecek deneylerle ö�renirler. Böylece derste ö�renilen 
bilgiler teorik olarak kalmayacak, laboratuar deneyleriyle de görülerek zihinde bir 
yer alacakt�r, konu daha iyi anla��lm�� olacakt�r. Genelde, lisans düzeyinde 
gerçekle�tirilen laboratuar deneyleri teorik bilgileri kan�tlamaya yönelik olurken, 
yüksek lisans ve doktora seviyesinde yönetilen deneyler ara�t�rmaya yönelik 
olacakt�r [1]. Lisans ve yüksek lisans e�itimlerinde ö�renciler s�ras�yla uygulama 
mühendisli�ine, hem uzmanla�maya hem de tasar�m çal��malar�na 
yönlendirilirken, doktora e�itimi alanlar daha çok bilimsel ara�t�rmalara 
yönlendirilirler ve bu amaç do�rultusunda ders al�rlar. Teorik ara�t�rmalar�n 
yan�nda mutlaka deneysel ara�t�rmalarda yap�lmal�d�r. Hatta ayn� konu için hem 
teorik hem de deneysel ara�t�rmalar yap�lmal�d�r. Günümüzde laboratuar imkân� 
olmayan pek çok üniversite mevcuttur. Bu nedenle, anlat�lan konular teorik olarak 
kalmakta, derste anlat�lm�� teorik bilgilerin laboratuarda uygulamalar� 
görülememektedir. Laboratuar� olmayan üniversitelerde laboratuarlar acilen 
kurulmal�, üniversite yönetiminden sa�lanacak periyodik kaynaklarla laboratuar 
malzemeleri, alet ve ekipmanlar�, gerekli cihazlar al�nmal�d�r. Deneyde incelenen 
durumun gerçek hayatta nerelerde olu�tu�uyla ilgili örnekler verilmesi bu 
konunun daha iyi anla��lmas�na olanak sa�lar. Deney ekipmanlar�n�n ve 
düzene�inin maliyeti önem ta��r. Deney ekipmanlar�n�n, problemlerin çözümünde 
daha az zamanda daha az maliyetle daha do�ru neticeler vermesi arzu edilir.  
 
Kütüphane, mühendislik e�itimi aç�s�ndan büyük önem ta��yan etkenlerden di�er 
birisidir. Günümüzde baz� konularda, yeterli say�da Türkçe yaz�lm�� kitaplar 
bulunmamaktad�r. Bu nedenle, uluslararas� dil olarak kabul edilen �ngilizcede 
yaz�lm��, çe�itli yazarlar�n kitaplar� mevcuttur. Ö�renciler, böyle özel konular için 
bahsedilen kitaplara müracaat etmektedirler. Uluslar aras� bilim dili olarak en 
yayg�n olan �ngilizce kullan�larak yaz�lm�� bilimsel kitaplar, ücret olarak Türkçe 
yaz�lm�� kitaplar�n yan�nda oldukça pahal�d�rlar. Bu tip kitaplar üniversite yönetimi 
taraf�ndan al�narak kütüphane zenginle�tirilmeli, böylece, gerek akademisyenler 
gerek ö�renciler gerekse sektörde çal��an mühendisler kitaplardan 
faydalanabileceklerdir. Kütüphane içeri�inin çok kapsaml� olmas�, geni� 
perspektifle taranm�� ve seçilmi� güncel bilimsel kitaplar�n bulunmas�, önemli 
süreli yay�nlar�n takip edilmesi gereklidir. Bu �ekilde, bilimsel kitaplar ve yay�nlar 
takip edilecek, ö�retim üyeleri taraf�ndan ö�rencilere verilmi� ara�t�rma 
çal��malar�, kapsaml� kütüphanedeki yay�nlarla sürdürülecektir. Kütüphanede çok 
say�da eski kitap olmamal�, daha çok güncel ve son zamanlara ait kitaplar 
bulunmal�d�r. Kütüphanedeki kitaplar�n çe�itlili�i de fazla olmal�, hemen hemen 
her konuda hem Türkçe hem de �ngilizce ve di�er dillerde bilimsel kitaplar ve 
yay�nlar bulunmal�d�r. Bununla beraber, özel �irketler, devlet organlar�, kamu 
kurulu�lar�, endüstriyel kurumlar taraf�ndan belli konular üzerine yap�lm�� 
çal��malar, haz�rlanm�� kitaplar, yay�nlanm�� teknik raporlar taranarak 
kütüphanede bulundurulmal�d�r. 
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Yabanc� dille e�itim, yine mühendislik e�itimi aç�s�ndan önem ta��yan etkenlerden 
di�eridir. Günümüzde ortak ve en yayg�n bilimsel dil olarak �ngilizce kabul 
edilmektedir. Bununla beraber, baz� yazarlar, sundu�u çal��malar� (makale, bildiri, 
kitap vb) �ngilizce olarak yay�nlaman�n yan�nda kendi ulusal dillerinde de 
yay�nlamaktad�rlar. Örne�in bu ulusal diller, �spanyolca, Almanca, Frans�zca, 
�talyanca, Türkçe, Japonca, Çince, Rusça vb’dir. Türkçe olarak yay�nlanm�� 
kitaplar�n k�s�tl� veya yeterli olmad��� konularda ö�renciler, �ngilizce olarak 
yaz�lm�� bilimsel kitaplara müracaatta bulunacaklard�r. Bunun yan�nda, i� 
hayat�nda, gerek �ngilizcenin ana dil olarak konu�uldu�u ülkede gerekse ana dili 
�ngilizce olmayan bir ülkede çal���rken, ileti�im kurulacak dil ilk olarak �ngilizce 
olacakt�r. Bunun nedeni, �ngilizcenin dünyada en çok yayg�n kullan�lan, en çok 
bilinen ve en çok konu�ulan ortak dil olmas�d�r. Yabanc� ülkede bir �antiyede 
çal���rken, yönetim ile imalat ekipleri aras�nda köprü ve ileti�im, ya �ngilizce ile 
kurulacak ya da o ülkenin ulusal diliyle kurulacakt�r. Bunun yan�nda, yönetim, d�� 
ili�kilerini yine �ngilizce ile veya o ülkenin ulusal diliyle sa�layacakt�r. Yabanc� dille 
e�itim-ö�retim yapan bölümlerde, ikinci bir yabanc� dil dersi müfredatta olmal�, 
talepte bulunanlar�n ikinci bir dili ö�renme seçene�i bulunmal�d�r. Örnek olarak, 
Kanada’da iki dille e�itim sunan (�ngilizce-Frans�zca) üniversiteler vard�r. Bir not 
olarak da, Türkiye de Almanca diliyle e�itim yapan üniversite bulunmamaktad�r.             
 
Üniversitede, ö�renciler aras�nda veya ö�renci ile ö�retim üyesi aras�nda bir 
bilimsel manada tart��ma ortam� yarat�lmal�d�r. Ö�renciler çekinmeden ö�retim 
üyesi ile bilimsel konular�, bilimsel problemleri ve cevaplar�n� tart��abilmeli ve bir 
sonuca ula�mal�d�rlar. Ö�rencilerde kendi aralar�nda çekinmeden tart��mal�, tak�m 
çal��malar�nda bulunmal�d�r. Bu davran�� �ekilleri te�vik edilmeli, yetenek ve beceri 
olarak kazand�r�lmal�d�r. Tak�m çal��mas� içerisinde ara�t�rmalar gerçekle�tirilmeli, 
bir tak�m tekniklerden yararlan�lmal�d�r. Ö�renciler, bilim adamlar�yla bilgi al�� 
veri�inde bulunmal�, söyle�ilere ve teknik sohbetlere kat�lmal�d�rlar. 
 
Lisans düzeyinde, yo�un ve fazla ders notlar�, o dersin kitab� ile ö�rencilere fazla 
ders yüklemek, ba�ar�n�n dü�mesine neden olmaktad�r. O yar�y�lda, di�er al�nan 
derslerle beraber ders yükü fazla ise bu durum ba�ar�y� dü�ürmektedir. Bu 
nedenle, derste, temel ve önem arz eden konulara de�inilmelidir. Lisans 
e�itiminde, çok fazla, a��r notlar ve kitaplar yüklemek yerine, makul bir sayfa 
say�s�nda, nispeten ince haz�rlanm��, yeterli olacak ders notlar� anlat�lmal�d�r. 
Ancak, yüksek lisans ve doktora e�itiminde bu konular detayl�ca ve derin olarak 
incelenmeli ve çal���lmal�d�r. Bunun yan�nda, verilen dersin kredisine göre, yüklü 
veya daha hafif ders sunumuna karar verilir. A��r� yükleme, s�navlar sonucu 
s�n�ftaki ö�rencilerin alm�� oldu�u notlardan görülebilmektedir. E�er dersin yükü 
fazla ise sunulan bilgiler azalt�labilir.  
 
Piyasada haz�r sat�lan, Türk veya yabanc� üniversite ve mezunlar taraf�ndan 
haz�rlanm��, her türlü güncel, çizim, tasar�m, hesaplama bilgisayar programlar�n�n, 
bölüm ba�kanl��� veya üniversite yönetimi taraf�ndan al�narak, dördüncü s�n�f 
ö�rencilerine kurslar düzenlenmelidir. Sat�n al�nm�� bilgisayar programlar� sadece 
e�itim amaçl� kullan�lacakt�r. Kurslar, in�aat mühendisli�i bünyesindeki bilgisayar 
laboratuar�nda sunulacak, ilgili dersin ö�retim üyesinin anlatmas�yla programlar�n 
nas�l kullan�ld�klar� ö�renilecektir. Kurslar tamamland�ktan ve bilgisayar 
program�n�n kullan�lmas� tam olarak ö�renildikten sonra, i�tirak eden ö�rencilere, 
kat�l�m sertifikalar� verilir.  
 



1. �N�AAT MÜHEND�SL��� E��T�M� SEMPOZYUMU, ANTALYA

388

Özel olarak veya in�aat mühendisli�i bölümü taraf�ndan düzenlenen teknik geziler 
çok önemli ve yararl� olmaktad�r. Özellikle, lisans düzeyinde, 3. ve 4. s�n�flarda, 
ö�renilen teorik bilgilerin ve yap� tasar�mlar�n�n nas�l gerçe�e dönü�türüldü�ü 
görülmektedir. Yeni, ilginç, bilinmeyen uygulamalar�n, yap� birimlerinin neler ve 
nas�l olduklar�n�n yerinde görülmesi ve gezilmesi, ö�renme ve hayalde 
canland�rma aç�s�ndan ak�llarda kalmaktad�r. Teknik gezilerde, al�nacak brifingler 
ile in�aat� tamamlanm�� veya devam eden ça�da�, modern, büyük yap�lar� ve 
birimlerini görme ve anlama imkân� do�ar (örne�in köprüler, su yap�lar� ve 
barajlar, gökdelenler, limanlar, tüneller vb). Gözlemler yoluyla yeni bilgiler elde 
edilecektir. 
 
Dallar�nda ve konular�nda önemli ba�ar�lar elde etmi� gerek Türk gerekse yabanc� 
uyruklu, belli tezlerini kitaplar�yla yay�nlam�� akademisyenlerin ve bilim 
adamlar�n�n, üniversite bünyesinde konferanslar ve seminerler vermesi 
ö�rencilerin ufkunu açacak ve onlar için faydal� olacakt�r. Soru-cevap �eklinde 
geçecek tart��ma sonras� yeni bilgiler elde edilecek, bu ki�ilerin görü�lerinden 
faydalan�lacakt�r. Metot veya problem hakk�nda, akademisyenlerin ileri sürdükleri 
ve kulland�klar� çözüm teknikleri, fikirleri, varsay�mlar�, formül ve yakla��mlar� 
tart���lacakt�r. Bununla beraber ders haricinde, akademisyenler belli uzmanl�k 
konular�nda kurslar ve seminerler düzenlemektedirler. Ö�renciler, bu kurslara ve 
seminerlere i�tirak ederler. Seminer veya konferans konusu hakk�nda bilgilerini 
artt�r�rlar, yeni bilgiler ö�renirler, o konu içerisindeki anlamam�� olduklar� 
k�s�mlar�n do�ru cevaplar�n� al�rlar. 
 
�n�aat mühendislerinin, meydana gelmi� önemli mühendislik olaylar�ndan, 
meydana gelmi� önemli kazalardan ders almas� gerekir. Böylece ayn� hatalar 
tekrarlanmayacak ve tecrübe elde edilecektir. Bu tip kazalara neden olabilecek 
hatal� uygulamalar�n neler olduklar� da lisans e�itiminde anlat�lmal�d�r. Yap�ya 
zarar verecek veya hasarlara sebep olacak hatal� uygulanm�� in�aat yap�m 
tekniklerinin anlat�lmas� tecrübe kazanma aç�s�ndan önemlidir. Gerekirse 
foto�raflarla örnekler sunulmal�d�r. Geçmi�te ya�anm�� vahim tecrübelerden 
al�nm�� dersler anlat�lmal�d�r. Yanl�� ve hatal� uygulanm�� tekniklerin yerine do�ru 
uygulamalar�n nas�l olmas� gerekti�i, hasarlar�n sebepleri ve hasar olu�tuktan 
sonra al�nabilecek iyile�tirme teknikleri ve al�nabilecek tedbirlerden 
bahsedilmelidir. Her yap� kendi mühendislik ve matematik problemini olu�turur. 
Bu problemi de çözmek mühendisin görevidir. Dolay�s�yla bir yap� için elde edilen 
çözümler di�er bir yap� için kullan�lmayabilir. Di�er yap� için farkl� çözümler 
geli�tirmek gerekebilir. Mühendis i� hayat�na at�l�rken hata yapmayacak �ekilde 
donat�lm�� olmal�d�r. Mühendis, i� hayat�nda yap�labilecek hatalar�n fark�nda 
olmal�d�r. �� hayat�nda e�er bir tak�m hatalar yap�lm��sa, burada yap�lan hatan�n 
boyutlar�, çevreye verdi�i zararlar ve maliyeti önemlidir. Yap�lm�� hatan�n 
sebepleri ara�t�r�lmal�, gerekli tedbirler al�narak düzeltilmelidir. Art�k ayn� hata, 
ilerleyen zaman içerisinde tekrar gerçekle�memelidir. Yeterli tecrübe ve bilgiye 
sahip mühendisler, kaza meydana gelmeden önce tedbirlerini alacaklard�r. Dü�ük 
maliyetli kaba yap� risk ta��yabilir. Nispeten yüksek maliyetli kaba yap� daha 
emniyetli ve güvenli olacakt�r. Belli bir probleme, yeni bir yakla��m metodu veya 
çözüm getirilebilir. Yakla��m metodu, yöntem, dü�ünce, fikir, geni�çe ve her 
yönüyle ancak tart���ld�ktan ve onayland�ktan sonra uygulanmal�d�r. Lisans 
ö�rencileri, konuyu kavrama ve anlama aç�s�ndan, vizyon geli�tirme amac�yla, 
belgesel niteli�i ta��yan TV programlar�n� izlemelidirler. Bu �ekilde ö�renciler 
bilgilerini artt�racaklard�r. Belgesel niteli�i ta��yan TV programlar�n�n te�vik 
edilmesi ve izlenmelerinin özendirilmesi gerekmektedir. 
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Yüksek lisansta ve doktora e�itiminde müfredattaki seminerlerin mevcudiyeti 
üniversiteden üniversiteye de�i�mektedir. Yüksek lisansta 2, doktora e�itiminde 
yine 2 adet olan, belli seçilmi� olan konularla ilgili seminerlerin haz�rlanmas�, 
sunumu ve kitap haline getirilmesi, hem yüksek lisans hem de doktora yapan 
mühendislerin e�itimi aç�s�ndan çok yararl�d�r. Seminerler Türkçe haz�rlanabilece�i 
gibi yabanc� dil kullan�larak da haz�rlanabilmektedir. Seminerleri haz�rlayan 
mühendisler, hem yazma hem de sunma aç�s�ndan büyük tecrübe kazanm�� 
olurlar. Say�s� ve mevcudiyeti müfredattan müfredata de�i�en seminerlerin gerek 
yüksek lisans gerekse doktora müfredat�nda olmas� iyi olur. Mühendis, belli seçti�i 
konuyu ara�t�racak, çal��acak, jüri önünde sunacak ve kitap haline getirecektir. 
Mühendisin bu çal��malar� yapmas�, yazma ve anlat�m konusunda ona bir tak�m 
yetenekler ve beceriler kazand�racakt�r. Bunun yan�nda ö�renci lisans düzeyinde 
3. ve 4. s�n�f derslerini al�rken, ö�retim üyeleri, ö�rencilere belli ara�t�rma konular� 
verecek, bu konular haz�rlan�p sunulacak ve bir dosya halinde veya kitaba 
dönü�türülerek o dersin ilgili ö�retim üyesine sunulacakt�r. Bu çal��malar�n 
yap�lmas�, ö�renciye bir ara�t�rma ruhu kazand�racak ve ara�t�rma sonunda da 
birtak�m bilgiler ö�renilecektir. Bu çal��malar staj çal��malar�ndan tamamen 
farkl�d�r.     
 
Devlet Su ��leri (DS�), Karayollar�, �ller Bankas�, Devlet Liman ��letmeleri Genel 
Müdürlülükleri vb kamu kurulu�lar�n�n, uygulad�klar� projelerini, tasar�mlar�n�, 
kar��la�t�klar� sorunlar� ve uygulad�klar� çözümleri anlatan yay�nlanm�� kitaplar� 
mevcuttur. Bu konularla ilgili çal��anlar, kitaplardan ve bu kurumlar�n 
kütüphanelerinden yararlanabilmektedirler. Bir yap� in�a olurken, kullan�lan in�aat 
metotlar�, kullan�lan in�a ve imalat teknikleri, in�aat s�ras�nda kar��la��lm�� 
sorunlar ve nas�l çözümlendikleri, in�aat süresi boyunca ilgili çal��an mühendisler 
taraf�ndan kaydedilerek, yap� tamamland�ktan sonra bu kaydedilmi� bilgiler, 
yukar�daki kurumlar�n bünyesinde ve izninde not ve kitap haline getirilerek 
yay�nlanmal�d�r. Bu konularla ilgilenen mühendisler, ara�t�rma amac�yla bu 
notlara ve kitaplara müracaatta bulunacaklard�r.  
 
Mühendis, kariyeri boyunca mesleki geli�imini sürdürmelidir. Mühendislik 
standartlar�na uygun olan ve kendi istedi�i �ekilde yap�lm�� imalatlar� onaylar. 
Mühendis, mesleki bilgisini ve becerisini insan sa�l��� ve refah�n�n daha iyi olmas� 
ve daha ileri gitmesi için çal���r. Yap�, teknik �artnamelere ve yüksek mühendislik 
kurallar�na göre imal edilmelidir. Yap�n�n istenilen standartlara ve teknik 
�artnamelere uyumlu olup olmad���n�n kontrol edilmesi mühendislerin 
görevlerindendir.  
 
Ö�renciler ders kitab�nda anlat�lm�� konular� anlamak isterler. Dersin içeri�i ve 
konular CD-ROM’a kaydedilir. �çerisinde dersin konu anlat�mlar� ve problemlerin 
oldu�u CD’ler dersi alan ö�rencilere da��t�l�r. Bunun bir avantaj�, dersi alan 
ö�rencilerin s�n�f haricinde istedikleri yerlerde (havaalan�, otel vb) bu CD’leri 
çal��abilmeleridir. Bu dersler, üniversitenin web sayfas�ndan da yay�nlanabilir ve 
ö�renciler internet ba�lant�s�yla bu ders konular�n� çal��abilirler. Fakat CD’den 
çal��ma, internetten çal��maya göre daha iyidir çünkü CD’den çal��ma internet 
ba�lant�s� gerektirmemektedir. Konu anlat�mlar� ve dersler CD’ye kaydedildikleri 
için ve ö�rencilerde bu CD’den konular� çal��t�klar� için, normal ders saatleri 
haftada 1 güne dü�ürülebilmektedir [2]. Geleneksel ders i�leme yöntemindeki gibi 
ders notlar�n� her ders anlatmak ve i�lemek yerine, di�er bir alternatif olarak, o 
dersin gerek konu anlat�mlar� gerekse problemler ve çözümlerinin mevcut oldu�u 
bir kitap haz�rlan�r. Bu kitapta o dersle ilgili her not ve anlat�m vard�r. Bu kitaplar 
her ö�renciye da��t�ld�ktan sonra haftal�k ders saati azalt�labilir. Az say�daki 



1. �N�AAT MÜHEND�SL��� E��T�M� SEMPOZYUMU, ANTALYA

390

derslerde de konular aç�klan�r, anlat�l�r, ders anlat�mlar� s�n�f taraf�ndan kitaptan 
takip edilir. Bu yöntem, hem ö�retim üyesi için hem de ö�renciler için daha 
kolayd�r, zamandan tasarruf sa�lan�r, çal��ma aç�s�ndan da daha uygundur. 
Böylece ders saatleri azalt�labilir ve sadece derste, kitapta i�lenmi� konular ve 
anla��lmayan taraflar anlat�l�r. Ders anlat�mlar�nda ö�renciler taraf�ndan notlar 
al�nmal�d�r. Bu yöntem, ayn� zamanda hem ö�renciye hem de ö�retim üyesine 
fazla çal��ma zaman� b�rakmaktad�r. Geleneksel e�itim format� daha pasif olmakta 
iken burada önerilmi� format daha aktif olmaktad�r. Bu yöntemin di�er bir 
avantaj� da yar�y�l boyunca ödev olarak verilecek büyük projelerin 
tamamlanmas�n� mümkün k�lmaktad�r [2]. Bu yöntemle, gerek ö�renci gerekse 
fakülte için etkili ve verimli e�itim sa�lanm�� olur.  
 
�n�aat Mühendisli�i bölümü ba�kanl��� veya mühendislik fakültesi dekanl��� 
taraf�ndan her yar�y�l sonu s�nav öncesi veya s�nav sonras� anket formlar� 
da��t�larak s�n�f�n bu formlar� doldurmalar� istenir. Dekanl�k ve �n�aat Mühendisli�i 
bölüm ba�kanl��� anket sonuçlar�n� dikkate almal�d�r ve gerekli düzenlemeleri 
sa�lamal�d�r. Bu anketler her yar�y�l sonunda gerçekle�tirilmelidir. Böylece, sürekli 
bir �ekilde geli�me ve kendi kendini düzeltme olu�acakt�r. Buda, ö�renci 
memnuniyetini sa�layacak, ö�rencilerden al�nan verimi artt�racak, ayn� zamanda, 
ö�renciler yönetime kat�lm�� olacaklard�r.      
 
S�n�fa ev ödevleri ve problemler da��t�l�r. Bu problemlerin çözümleri yoktur fakat 
do�ru neticeleri da��t�lm��t�r. Ö�rencilerden bu problemleri do�ru olarak 
çözmeleri beklenir. Problemler, s�n�fta tahtada çözülerek anlat�labilir. Bu uygulama 
ba�ar�y� k�smen artt�racakt�r. 
 
S�navlardan sonra, ö�rencilerin ald�klar� notlar kendilerine söylenir. Fakat baz� 
ö�renciler ald�klar� notlara itiraz edebilirler veya daha yüksek not alma beklentileri 
olabilir. Bu durumda s�nav kâ��tlar�n� ö�rencilere göstermek en iyi yoldur. Ö�renci 
s�nav kâ��d�na bakacak, e�er bir hatal� de�erlendirme varsa itiraz edecek, yapt��� 
hatalar� ve do�ru çözümlerini görecektir. Bu �ekilde, ö�rencinin zihninde herhangi 
bir olumsuz dü�ünce olu�mayacak, kendisi bütün de�erlendirmeleri görmü� 
olacakt�r. 
      
Bordia �u tespitleri bildirmektedir: Son birkaç y�l boyunca Avustralya, Yeni 
Zelanda, ABD, �ngiltere gibi zengin ülkelerin hükümetleri üniversite e�itim 
ücretlerini azaltm��lard�r. Üniversitelerdeki veya mühendislik okullar�ndaki 
ö�renciler, ya kendi imkânlar�yla ya da sponsorlar yard�m�yla ara�t�rma yapmalar� 
konusunda yönlendirilmektedirler. Avrupa Birli�indeki ülkelerde üniversiteler ve 
mühendislik okullar�, halen çok iyi bir �ekilde o ülkelerin hükümetleri taraf�ndan 
parasal olarak desteklenmektedir. Bu ülkelerde sa�lanan fonlarla verilen e�itimin 
kalitesi oldukça iyidir ve e�itim uzman ki�iler taraf�ndan kontrol edilmektedir. 
Uzman ki�iler genellikle siyasal etkile�imden ba��ms�zd�rlar [3]. 
 
Bir konunun anla��l�p anla��lmad��� tespit etmek için müracaatta bulunulacak yol 
ö�rencinin o konu ile ilgili, bir belli sayfa say�s�nda deneme yaz�s� yazmas�d�r. 
Deneme, konunun anla��lma seviyesini kan�tlar. Ancak deneme yaz�s� geleneksel 
de�erlendirme metodu de�ildir. Mühendislik anlam�nda yeterlilik anlamay� 
gerektirir. E�itimin amac�, en fazla anlamay� sa�lamak, ikincil olarak da bilgi elde 
etmek, bilgi ö�renmektir. Mühendislikte yeterlilik, problemleri çözmek için bilgiyi 
uygulama yetene�idir ve genel problemleri çözmek için anlamakt�r [4]. 
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Kolb’un iyi bilinen ö�renme modeli 4 safha içerir. Bu safhalar �öyledir: 1) somut 
tecrübe, 2) yans�t�c� gözlem, 3) özet olarak kavrama, 4) aktif deney. Ayn� zamanda 
4 adet davran�� vard�r. Bu davran��lar �öyledir: 1) Dü�ündürücü, 2) Karar verici, 3) 
Uygulay�c�, 4) Hayalci, hayalperest. Mühendis bu davran��lardan daha çok 2. ve 3. 
sergiler [5]. Bir s�n�f�n hangi durumlar alt�nda ba�ar�l� olduklar�n� belirlemek ancak 
bir uygulama alt�nda al�nm�� olan notlar�n incelenmesiyle anla��labilir. Böylece en 
etkili, verimli ve uygun uygulama belirlenecektir. Her farkl� bir uygulama, durum 
çal��mas� olu�turacakt�r. Devlet üniversitelerinde, mühendislik bölümlerinde, döner 
sermaye ve maddi kaynaklar�n di�er bölümlere göre (örne�in T�p fakültesi) yeterli 
olmamas�, mühendislik bölümleri için yeterli bina, materyal, cihaz vb 
tamamlanmas�n� ve al�m�n� zorla�t�rmaktad�r. Mühendislik bölümleri için yap�lan 
yat�r�mlar, özel vak�f üniversitelerine göre çok yava� ve zaman almaktad�r. 
Dolay�s�yla bu sürecin h�zland�r�lmas� gerekmektedir. Üniversite ve mühendislik 
bölümleri, kendi bütçelerini ve döner sermayelerini artt�rmal�, bu bütçeler 
tamamen yeni yat�r�mlarla üniversiteye geri dönmelidir.          
 
 

SONUÇLAR 
    
�n�aat Mühendisli�i bölümü ba�kanl���n�n piyasadaki in�aat firmalar� ile anla�ma 
sa�layarak bu firmalarda mühendislik e�itimi gören ö�rencilere staj yapma imkân� 
sa�lamal�d�r. Hatta mezuniyetten sonra, bu firmalar�n ilanlar�n� yay�nlayarak, genç 
mezunlar�n bu firmalara çal��mak için müracaatta bulunmalar�n� sa�layabilir. 
Kapsaml� laboratuarlar�n ve kütüphanelerin tesis edilmesi �artt�r. Lisans e�itiminde 
a��r notlar ve kitaplar yüklemek yerine yeterli olacak ders notlar� anlat�lmal�d�r. 
Ancak, yüksek lisans ve doktora e�itiminde bu konular detayl�ca ve derin olarak 
incelenmeli ve çal���lmal�d�r. Teknik geziler düzenlenmeli ve ilgili tüm ö�rencilerin 
bu gezilere kat�lmalar� te�vik edilmelidir. Yabanc� ve Türk uyruklu 
akademisyenlerin üniversite bünyesinde konferans ve seminerler vermeleri 
önemlidir. �n�aat mühendislerinin, meydana gelmi� önemli mühendislik 
olaylar�ndan, meydana gelmi� önemli kazalardan ders almalar� �artt�r. Mühendis, 
kariyeri boyunca mesleki geli�imini sürdürmelidir. �n�aat mühendisli�i bölüm 
ba�kanl��� veya mühendislik fakültesi dekanl��� taraf�ndan her yar�y�l sonunda 
anket düzenlenerek ö�rencilerin yönetime kat�lmas� sa�lanmal�d�r. Bu anket 
sonuçlar�na göre gerekli düzenlemelerde bulunulacakt�r. Üniversitede, gerek 
ö�rencilerin gerekse ö�retim üyelerinin siyasal etkile�imden ba��ms�z olmas� 
gerekmektedir. 
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�N�AAT MÜHEND�SL��� BÖLÜMÜ Ö�RENC�LER�N�N PERFORMANSINI 
ETK�LEYEN FAKTÖRLER�N DE�ERLEND�R�LMES� 
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G�R�� 
 
Teknolojik geli�imin çok h�zl� oldu�u günümüzde, mühendislik profili ve 
mühendislerden beklentiler de ayn� ölçüde de�i�mektedir. Mühendislerin bu 
geli�im ve de�i�im nedeniyle olu�an beklentilere cevap verebilmesi için, 
mühendislik e�itiminin de teknolojik geli�melere ayak uydurmas� gerekmektedir. 
Bu de�i�im sürecinde, e�itim kalitesinin yan� s�ra, elde edilen birikimlerin 
uygulama alanlar�nda kullan�lmas� da, verilen e�itimin ekonomiye yans�mas� 
aç�s�ndan önemlidir. Geli�mekte olan ülkelerin, yüzy�l�n teknolojik geli�me h�z�na 
ayak uydurabilmek için politikalar üretemedikleri sürece, h�zl� bir �ekilde geride 
kalacaklar� a�ikârd�r. Bütün bu ko�ullar, Türkiye'nin ça�da� mühendislik e�itimini 
yayg�nla�t�rmas�n�n yan� s�ra sanayile�me için teknolojik öngörü, teknoloji üretimi 
için de ara�t�rma-geli�tirme ve üniversite-sanayi i�birli�inden yana politikalara 
duydu�u gereksinimi çok aç�k bir �ekilde göstermektedir. Bu kapsamda, 
ülkemizdeki mühendis ve mimarlar�n daha donan�ml� birikime sahip olarak 
yeti�tirilmesi yan�nda, teknik i�bölümü içerisinde mesleki e�itimleri ile uyumlu 
üretken bir konuma sahip olmalar� için gerekli politikalar�n uygulanmas� da büyük 
önem ve öncelik ta��maktad�r [1].  
 
E�itim, her ku�a��n kendisinden sonra gelecek nesillere, o güne kadar ula��lm�� 
geli�me düzeyini korumak ve yükseltmek niteli�ini kazand�rmak amac�yla verdi�i 
kültürdür [2]. Mühendislik ise; e�itim, deneyim ve uygulama ile temel bilimler, 
do�a ve mühendislik bilimleri bilgileri sonucu edinilen formasyonun, insanl�k 
yarar�na gereksinimlere yan�t vermek üzere ekonomik ö�eler de göz önünde 
bulundurularak; teknik a��rl�kl� ekipmanlar�n, ürünlerin, sistemlerin ya da 
hizmetlerin tasar�m�, hayata geçirilmesi, i�letilmesi, bak�m�, da��t�m�, teknik sat��� 
ya da dan��manl�k ve denetiminin yap�lmas� ve bu amaçlarla ara�t�rma-geli�tirme 
etkinliklerinde kullan�lmas� i�levine denilmektedir[1]. Ba�ka bir deyi�le 
mühendislik, bilim ve matematiksel prensipleri, tecrübe, karar ve ortak fikirleri 
kullanarak topluma ve çevreye yararl� ürünler veya hizmetleri ortaya koyma 
sanat�d�r [3]. 
 
Türkiye'de mühendislik ve e�itimine ili�kin bilgiler �stanbul Teknik Üniversitesi’nin 
temelini olu�turan, askeri mühendis yeti�tirmeyi hedefleyen ve 1773 y�l�nda 
kurulan Mühendishane-i Berri-i Hümayun (Kara Fenlerine �li�kin Mühendislik 
Okulu) ile ba�lamaktad�r. 1839 y�l�nda bay�nd�rl�k hizmetlerini yürütmek üzere 
Naf�a Nezareti kurulmu�tur. Bu kurum devletin bay�nd�rl�k i�leriyle ilgilenmeye 
ba�lamas�yla ortaya ç�kan mühendis ihtiyac�n� kar��lamak için 1867 y�l�nda 
Mülkiye Mühendisi ve Islah-i Sanayi Mektebi ad�yla y�lda otuz mühendis yeti�tiren 
bir okul aç�lm��t�r. Bu okulun devam� say�lan ve 1874 y�l�nda aç�lan Mühendis-i 
Mülkiye Mektebi aç�lm��, okulun ad� 1875 y�l�nda Tudruk ve Maabir Mektebi 

Serkan Engin, Hilal Meydanl� Atalay, Fuad Okay 
Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, �n�aat Mühendisli�i Bölümü, �zmit, Kocaeli, 
Türkiye 
E-posta: serkan.engin@kocaeli.edu.tr 



1. �N�AAT MÜHEND�SL��� E��T�M� SEMPOZYUMU, ANTALYA

394

olarak de�i�tirilmi�tir. Sivil hizmetler için mühendis ihtiyac�n� kar��lamak üzere 
1883 Hendese-i Mülkiye Mektebi aç�lm��t�r.  Cumhuriyetin kurulmas�yla birlikte 
ülkenin mühendis ihtiyac�n� kar��layabilmek için çe�itli çal��malar ba�lat�lm��, 1926 
y�l�nda ba�layan çal��malar 24 May�s 1928 tarihinde kabul edilen, 1275 Say�l� 8 
maddelik bir Yüksek Mühendis Mektebi Kanunu ile mühendis Mekteb-i Ali’si 
Yüksek Mühendis Mektebine dönü�türülmü�tür.  22.09.1941 y�l�nda ç�kar�lan 
4121 say�l� kanun ile ad� Yüksek Mühendis Okulu olarak de�i�tirilen Yüksek 
Mühendis Mektebi, Naf�a Bakanl���ndan al�narak Maarif Bakanl���na ba�lanm��t�r. 
20.7.1944 y�l�nda ç�kar�lan 4619 say�l� kanunla Yüksek Mühendis Okulu, tüm 
haklar�yla birlikte "�stanbul Teknik Üniversitesi" olarak te�kilatland�r�lm��t�r [4].  
 
1981 Üniversite reformundan önceki y�llarda, Türk yüksekö�retim sistemi be� tür 
kurumdan olu�maktayd�. Bu kurumlar; üniversiteler, Milli E�itim Bakanl���’na ba�l� 
akademiler, üç y�ll�k e�itim enstitüleri, yine di�er bakanl�k ve Milli E�itim 
Bakanl���’na meslek yüksekokullar� ile konservatuarlar, mektupla ö�retim yapan 
YAYKUR olarak s�ralanmaktad�r. Yüksekö�retim, 1981’de ç�kar�lan 2547 say�l� 
Yüksekö�retim Kanunu ile akademik, kurumsal ve idari yönden yeniden 
yap�lanma sürecine girmi�tir. Bu kanunla ülkemizdeki tüm yüksekö�retim 
kurumlar� Yüksekö�retim Kurulu (YÖK) çat�s� alt�nda toplanm��, akademiler 
üniversitelere, e�itim enstitüleri e�itim fakültelerine dönü�türülmü� ve 
konservatuarlar ile meslek yüksekokullar� üniversitelere ba�lanm��t�r. Böylece, söz 
konusu kanun hükümleri ve Anayasa’n�n 130. ve 131. maddeleriyle kendisine 
verilen görev ve yetkiler çerçevesinde özerkli�e ve kamu tüzel ki�ili�ine sahip bir 
kurulu� olan Yüksekö�retim  
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Kurulu, tüm yüksekö�retimden sorumlu tek kurulu� haline gelmi�tir. Ülkemizde 
üniversitelerin kurulu� y�llar�na bakacak olursak son y�llarda, kurulan devlet 
üniversitelerin say�s�n�n h�zla artt��� a�ikârd�r (�ekil 1). �ekilden de görülece�i gibi 
1960 y�l�na kadar kurulan üniversite say�s� 8 iken, sadece son 20 y�lda kurulan 
üniversite say�s� 64 olmu�tur. Devlet üniversitelerinin yan� s�ra kurulan vak�f 
üniversitelerinin say�s� da son y�llarda h�zla artm��t�r [5]. Artan üniversite say�s�na 
ra�men yüksek ö�retime bütçeden ayr�lan pay ve üniversitelerdeki doktoral� 
ö�retim üyesi say�s� ayn� oranda artmamaktad�r.  
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Matematikçi ve e�itimci Seymour Papert e�itimde önemli olan�n ö�rencilere uygun 
e�itim ortam�n�n sa�lanmas� oldu�unu günümüzden yakla��k 30 y�l önce dile 
getirmi� ve konuyla ilgili ba�ar�l� çal��malar yapm��t�r [6]. Mühendislik bölümleri, 
bir yandan endüstrinin ihtiyac�n� hesaplayan, tasarlayan, üreten, i�leten 
mühendisleri yeti�tirmek, bir yandan da ulusal ve uluslararas� ölçekte ara�t�rma 
geli�tirme çal��malar�n� yürütmekle yükümlüdürler. Mühendislik bölümleri, 
ö�rencisinden ö�retim elemanlar�na, e�itim olanaklar� ve altyap�s�ndan, 
program�na kadar, misyonuyla uyumlu olarak �ekillendirilmelidir [3]. Üniversite 
e�itiminde, e�itimin kalitesini do�rudan etkileyecek en önemli unsurlar�n ba��nda, 
görev yapmakta olan ö�retim elemanlar�n�n say�s� ve niteli�i, mühendislik 
bölümlerinin derslik, laboratuar, kütüphane, bilgisayar altyap�s�, ders içerikleri ve 
ders planlar� gelmektedir. E�itimle do�rudan ili�kili olan di�er bir önemli husus, 
ö�rencilerin ula��m, bar�nma, yemek, spor, di�er sosyal faaliyetlerle ilgili 
olanaklar�n�n yeterlili�idir.  
 
Bu çal��mada yukar�da yer alan, e�itimi etkileyen faktörlerin önemini vurgulamak 
üzere bir anket haz�rlanm��t�r. Haz�rlanan anket, Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik 
Fakültesi, �n�aat Mühendisli�i Bölümü’nde ö�renim görmekte olan üç ve 
dördündü s�n�f ö�rencilerine uygulanm��t�r. Ankete ait de�erlendirmeler sonuçlar 
k�sm�nda sunulmu�tur. 
 
 

YÖNTEM 
 
Ara�t�rmada veri toplama arac� olarak yazarlar taraf�ndan haz�rlanan anket 
kullan�lm��t�r.  Çal��ma çerçevesinde 70 ki�iye, toplam 11 anket sorusu yöneltilmi�. 
Ankete kat�lan ö�rencilere, cinsiyet, orta ö�retimde mezun olunan lise türü, �u an 
ö�renim görülen s�n�f, Kocaeli Üniversitesi’ni tercih etme sebebi, �n�aat 
Mühendisli�i Bölümü’nü seçme sebebi, üniversitenin sahip oldu�u fiziksel 
ko�ullar�n, ö�retim üyesi nitelik ve davran��lar�n�n ö�renciye olan etkileri ile 
derslerin i�leyi� ve planlanmas� ile ilgili sorular yöneltilmi�tir. Bu tür çal��malarda 
kullan�lan anketlerin güvenirli�ini saptamak amac�yla çe�itli yöntemler mevcuttur. 
[7, 8].  
 
Bu çal��mada uygulanan anketin, Alfa Yöntemi kullan�larak güvenilirlik analizi 
yap�lm�� ve Cronbach Alfa Katsay�s� ==0.733 olarak bulunmu�tur. Bu sonuca 
göre uygulanan anketin oldukça güvenilir oldu�u söylenebilir. Ankete kat�lan 
ö�rencilerin % 35,7’si bayan, % 64,3’ü erkektir. Yine ankete kat�lan ö�rencilerin % 
81,4’ü dördüncü s�n�f, % 18,6’s� ise üçüncü s�n�f oldu�u belirlenmi�tir. Mezun 
olunan orta ö�retim türüne göre �n�aat Mühendisli�i bölümünü tercih eden 
ö�rencilerin da��l�m�, % 41,4’ü Anadolu Lisesi, % 30’u Süper Lise, % 15,7’si Düz 
Lise, % 5,7’si Meslek Lisesi, % 4.3’ü Fen Lisesi, % 2.9’u ise Özel Lise, �eklinde 
olmu�tur. A�a��da di�er anket sorular�na verilen cevaplar tablolar halinde ve 
yüzdesel olarak verilmi�tir.  
 
Tablo 1’de ö�rencilerin Kocaeli Üniversitesi’ni tercih etmesinde önemli olan 
faktörlerle ilgili sorular sorulmu� ve “Tercih edilen üniversitenin ailenin ya�ad��� 
�ehre yak�nl���”, “Tercih edilen üniversitenin, ÖSYM s�nav� sonucunda al�nan 
puana en yak�n üniversite olmas�” ve “Tercih edilen üniversitenin ö�retim üyesi 
say�s� ve kalitesi” seçenekleri %70 ve üzeri oranlarda ö�renciler taraf�ndan “Çok 
önemli” ve “Önemli” olarak de�erlendirilmi�tir. Bu sonuca göre üniversitelerin 
taban puan�n� ö�retim üyesi kalitesinin yan� s�ra konumunun da etkiledi�i 
söylenebilir. 
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Tercih edilen üniversitenin ailenin ya�ad��� 
�ehre yak�nl��� 

31.4 37.1 10 11.4 10 

Tercih edilen üniversitenin burs, bar�nma vb. 
imkanlar� 

2.9 22.9 28.6 28.6 17.1 

Arkada�lar�n (k�z/erkek), tercih edilen 
üniversitede e�itim görüyor yada görecek 
olmas� 

1.4 8.6 37.1 25.7 27.1 

Tercih edilen üniversitenin, ÖSYM s�nav� 
sonucunda al�nan puana en yak�n üniversite 
olmas� 

35.7 37.1 22.9 2.9 1.4 

Tercih edilen üniversitenin ö�retim üyesi 
say�s� ve kalitesi  

38.6 48.6 12.9 - - 

Tablo 1. Kocaeli Üniversitesi’ni Tercih Etmede Etkili Olan Faktörlerin Da��l�m� (%) 
 
 
Ö�rencilere, in�aat mühendisli�ini tercih etmesi ile ilgili sorulara verdikleri 
cevaplar Tablo 2’ de verilmi�tir. Buna göre in�aat mühendisli�ini tercih etmedeki 
en önemli etkenler, s�ras�yla in�aat mühendisli�i mesle�inin yüksek kazanç 
getirece�i beklentisi ve bu mesle�e duyulan ilgi olarak kar��m�za ç�kmaktad�r. 
 
Tablo 3’de ö�rencilerin motivasyonunu ve ba�ar�s�n� etkileyen fiziki alt yap� 
ko�ullar�n�n ne kadar etkili oldu�unun s�nanmas� amaçlanm��t�r. Yerle�ke, bina, 
laboratuar ve bili�im sistemi gibi fiziksel alt yap� özelliklerinin ba�ar�lar�nda 
“önemli” ya da “çok önemli” olarak niteleyen ö�rencilerin oran� % 65 ve üzerinde 
olmu�tur. Bu fiziksel alt yap� ko�ullar�n�n da olu�turulabilmesi büyük ölçüde 
üniversitelere ayr�lan mali kaynak miktar� ile ilgilidir.   
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�n�aat mühendisli�inin kazanc�n�n yüksek 
olaca�� dü�üncesi 

15.7 58.6 14.3 7.1 4.3 

Aile fertlerinin in�aat  alan�nda çal���yor 
olmas� 

11.4 18.6 24.3 14.3 31.4 

�n�aat mühendisli�i mesle�ine olan ilgi 44.3 37.1 11.4 2.9 4.3 
Aile bask�s� (aile fertlerinin �srarc� tutumlar�) 2.9 4.3 14.3 17.1 61.4 
Tercih edilen bölümün, ÖSYM s�nav� 
sonucunda al�nan puana en yak�n üniversite 
olmas� 

15.7 31.4 24.3 17.1 11.4 

Tablo 2. Üniversite E�itiminde �n�aat Mühendisli�i’ni Seçmede Etkili Olan 
Faktörlerin Da��l�m� (%) 
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Üniversite yerle�kesinin düzeni ve binalar�n�n 
yap�s� 

25.7 41.4 17.1 4.3 11.4 

Sosyal etkinlik imkanlar�n�n (sinema, tiyatro 
vs.) çoklu�u 

22.9 47.1 18.6 6.6 2.9 

Laboratuarlar imkanlar�n�n iyi olmas� 54.3 35.7 8.6 1.4 – 
Bili�im alt yap�s�n�n (�nternet vs.) iyi olmas� 40.0 37.1 18.6 2.9 1.4 
Kütüphane ve di�er ara�t�rma olanaklar� 28.6 50 14.3 4.3 2.9 

Tablo 3. Üniversite Alt Yap�s�n�n Ö�renci Motivasyonu ve Ba�ar�s�na Etkisi (%) 
 
Ö�rencilere, in�aat mühendisli�i e�itimi s�ras�nda ald�klar� derslerin haftal�k 
saatleri, içerikleri ve ders programlar�n�n planlanmas� konusunda farkl� sorular 
yöneltilmi�tir. Bu sorular temel dersler, sosyal dersler, mesleki dersler olmak üzere 
farkl� gruplara ayr�larak her bir gruptaki derslerin yeterlili�i sorgulanm��t�r. Ayr�ca 
uygulamas� olan derslerinde uygulama saatlerinin kendilerine göre yeterli olup 
olmad��� irdelenmeye çal���lm��t�r (Tablo 4). Tablodan da görülece�i üzere 
ö�rencilerin temel dersleri yeterli görme düzeyleri % 85 civar�nda iken, sosyal ve 
mesleki derslerde bu oran % 50’ler düzeyine dü�mektedir. Uygulamas� olan 
derslerin uygulama saati süreleri ö�renciler taraf�ndan % 75 oran�nda yeterli 
bulunmam��t�r.  
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Temel derslerin (Fizik, Matematik, vs.) 
haftal�k ders saati yeterlidir 30 55.7 7.1 4.3 2.9 

Sosyal derslerin haftal�k ders saati yeterlidir 18.6 34.3 17.1 22.9 7.1 
Mesleki derslerin (Zemin Mek., Betonarme, 
Yap� Sta. vs.) haftal�k ders saati yeterlidir 

11.4 41.4 15.7 21.4 10 

Mesleki derslerin uygulama saatleri yeterlidir 1.4 12.9 11.4 32.9 41.4 
Ders program�n�n planlanmas� ba�ar�n�za 
katk�da bulunacak �ekildedir 

7.1 27.1 30 17.1 18.6 

Tablo 4. Ö�rencilerin �n�aat Mühendisli�i Bölümü Ders Plan� ve �çeriklerini Yeterli 
Görme Düzeyleri (%) 
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Ö�retim üyelerinin bilgi düzeyleri 64.3 27.1 7.1 1.4 - 
Ö�retim üyesinin bilgilerini günümüz 
ko�ullar�na göre güncellemesi 

64.3 30 1.4 1.4 2.9 

Ö�retim üyelerinin ö�renciler ile ili�kileri 67.1 22.9 1.4 5.7 2.9 
Ö�retim üyesinin ö�renci seviyesine uygun 
ders anlatmas� 

57.1 28.6 11.4 2.9 - 

Yard�mc� ö�retim üyelerinin (Ara�t�rma 
görevlilerinin) sizin ba�ar�n�za etkisi 

44.3 40 8.6 1.4 5.7 

Tablo 5. �n�aat Mühendisli�i E�itiminde Ö�retim Üyesi Niteliklerinin Ö�renci 
Ba�ar�s�na Etkisi (%) 

 
 
Tablo 5’ de ö�retim üyesi niteliklerinin önemi hakk�nda sorulan sorulara verilen 
cevaplar bulunmaktad�r. Ö�retim üyesi niteli�i % 85 ve üzeri oranda önemli ya da 
çok önemli olarak belirtilmi�tir. Bu sonuç da, yeti�mi� insan faktörünün önemini 
ortaya koymaktad�r. Derslerin i�lenme yönteminin de performans� etkileyen 
önemli bir faktör oldu�u tespit edilmi�tir. (Tablo 6).   
 
Pratik çal��malar (stajlar), bütün mühendislik bölümlerinin e�itimlerinde oldu�u 
gibi, in�aat mühendisli�i e�itiminde de vazgeçilmez unsurlardan birisidir. Bu 
konuda yönetilen sorulara verilen cevaplara göre kat�l�mc�lar, pratik çal��malar�n 
kendilerini meslek ya�am�na haz�rlad��� konusunda neredeyse hemfikirken, staj 
yap�lan kurumun yeterlili�i ve kurumda gerçekle�tirilen faaliyetler için ayn� 
kanaatte olmad�klar� tespit edilmi�tir. 
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Derslerde çok say�da örnek çözülmesi 64.3 34.3 - 1.4 - 
Derslerin soru cevap �eklinde olmas� 31.4 38.6 15.7 12.9 1.4 
Derslerde devam zorunlulu�u olmas� 27.1 17.1 30 14.3 11.4 
Ö�retim üyesinin dersi ö�renciye 
sevdirmesi 

58.6 24.3 8.6 7.1 1.4 

Ö�renci ile ö�retim üyesi aras�nda 
arkada� ili�kisi olmas� 

31.4 35.7 24.3 1.4 7.1 

Tablo 6. �n�aat Mühendisli�i E�itiminde Ders ��leme Yönteminin Ö�renci 
Performans�na Etkisi (%) 
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E�itim süresince yap�lan staj süresi 
uygundur. 

21.4 37.1 18.6 15.7 7.1 

Stajlar meslek ya�ant�m�za haz�rlanmam�z� 
sa�larlar 

52.9 37.1 2.9 4.3 2.9 

Staj çal��malar�nda mesle�inizle ilgili 
yapt�r�lan faaliyetler yeterlidir. 

5.7 17.1 34.3 25.7 17.1 

Staj ba�lang�c� ile biti�i esnas�nda bilgi 
düzeyinizdeki art�� yeterlidir. 7.1 28.6 20 31.4 12.9 

Staj yapt���n�z kurumun bu konudaki 
imkânlar� yeterlidir. 11.4 37.1 32.9 8.6 10 

Tablo 7. Pratik Çal��man�n (Staj�n) �n�aat Mühendisli�i E�itimine Katk�s� (%) 
 
 
Düzenlenen ankette Kocaeli Üniversitesi, �n�aat Mühendisli�i ö�rencilerine 
sorulan sorulardan bir tanesi de, üniversite e�itimine ba�larken, kendilerini in�aat 
mühendisli�i e�itimine haz�r ve uygun hissetmesiyle ilgilidir. Kat�l�mc�lar�n sadece 
% 47.2’si ald�klar� orta ö�retimin kendilerini in�aat mühendisli�i e�itimine 
haz�rlad���n� ifade etmi�lerdir. Ö�rencilerin % 92,9’u bilimsel ö�renme kapasitesi 
olarak kendilerinin in�aat mühendisli�i e�itimine uygun oldu�unu belirtmi�lerdir. 
Ancak çal��ma performans ve süreleri aç�s�ndan ayn� �ey söylenememektedir. 
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Ald���m orta ö�retim e�itimi beni in�aat 
mühendisli�i e�itimine haz�rlam��t�r 

12.9 34.3 15.7 20 17.1 

Zihinsel kapasite olarak �n�aat Müh. 
E�itimine yeterli oldu�umu dü�ünüyorum 

50 42.9 7.1 - - 

Ba�ar�l� olmak için çal��ma sürem ve 
performans�m yeterlidir 

27.1 37.1 21.4 7.1 7.1 

Di�er mühendislik bölümlerinde e�itim 
görenler ile kendimi kar��la�t�rd���mda in�. 
müh. seçme tercihimin do�ru oldu�unu 
dü�ünüyorum 

55.7 25.7 15.7 1.4 1.4 

Tablo 8. �n�aat Mühendisli�i E�itimini Tercih Eden Ö�rencilerin Kendileri 
Hakk�ndaki Dü�ünceleri (%) 
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SONUÇ VE ÖNER�LER 
 
Kocaeli Üniversitesi, �n�aat Mühendisli�i ö�rencilerine uygulanan bu anket ile elde 
edilen veriler ve sonuçlar, tüm üniversitelerdeki e�itimin mevcut durumunu birebir 
yans�tmasa bile, önemli oranda benzerliklerin olaca�� a�ikard�r. Bu anketten elde 
edilen sonuçlar� genel olarak ortaya koyacak olursak; 
 
- Üniversite tercihinde ailenin ya�ad��� yere yak�nl�k önem arz etmektedir. Bu 

kapsamda, büyük �ehirler ya da bu �ehirlere yak�n bölgelerdeki üniversiteler 
daha fazla tercih edilmektedir.  

- Mesle�e olan ilgi ya da ekonomik olarak kazanc�n yüksek olaca��na inanç 
in�aat mühendisli�i tercihinde ön plana ç�kmaktad�r. 

- Üniversitelerin ve bölümlerin sahip oldu�u fiziksel imkanlar ö�renci 
motivasyonu ve ba�ar�s� üzerinde oldukça etkilidir. Bu nedenle üniversite ya 
da bölümler kurulaca�� zaman öncelikli olarak gerekli alt yap�n�n 
olu�turulabilmesi için ihtiyaç duyulan mali kaynak sa�lanmal�d�r. 

- �n�aat mühendisli�i e�itiminde al�nmas� gereken mesleki derslerin ve bu 
derslerin uygulama sürelerinin artt�r�lmas� ö�renciler taraf�ndan yap�lan 
talepler aras�nda önemli bir yer tutmaktad�r.   

- Ö�retim üyesi faktörü tüm bilim dallar�nda oldu�u gibi in�aat mühendisli�i 
e�itiminde de en önemli faktörlerin ba��nda gelmektedir. Dolay�s�yla yeni 
bölümler e�itime aç�l�rken ö�retim üyesinin say�s� ve niteli�inin yeterli olmas� 
gerekmektedir. 

- Mühendislik e�itiminde pratik çal��malar, ö�renciyi mesle�e haz�rlamada 
etkin rol oynamaktad�r. Pratik çal��ma sürelerinin artt�r�lmas�, mesle�e daha 
iyi haz�rlanmay� sa�layacakt�r. 

- Ö�renciler bilimsel ö�renme kapasitesi olarak kendilerini in�aat mühendisli�i 
e�itimine oldukça yüksek oranda uygun hissederken, ald�klar� orta e�itimin 
kendilerini in�aat mühendisli�i e�itimine yeterince haz�rlamad���n� 
dü�ünmektedirler. Orta e�itimin dü�ünülen yüksek ö�retime haz�rlayacak 
�ekilde düzenlenmesi faydal� olacakt�r. 

- Kaynaklar� s�n�rl� olan ülkeler imkânlar�n�, maliyet-etkin olarak kullanabilmek 
için k�sa ve uzun vadede belirlenen hedefler do�rultusunda yönlendirmek 
zorundad�r.  

- Toplumsal ilerlemenin yolunu açacak, ülke ekonomisi için önemli sonuçlar 
do�urabilecek e�itim politikalar�n�n belirlenen hedefler do�rultusunda 
planlanmas� gerekmektedir. Yüksek ö�retim politikas� genel bir e�itim plan� 
içerisinde ele al�nmal�, ekonomik ve sosyal geli�im plan� ile uyumlu olacak 
�ekilde saptanmal�d�r.  

- Sonuç olarak; modern teknolojilere uygun olarak nitelikli ve güvenli yap� 
üretebilecek seviyede e�itim alm�� in�aat mühendisleri yeti�tirmek maksad�yla 
yüksek ö�renim planlar�n�n haz�rlanmas� ve uygulanmas� gerekmektedir. 
Bunun sonucunda, ülkenin do�al ya da do�al olmayan afetler kar��s�nda 
sanayi üretimi aksamayacak, can ve mal kayb� olu�mayacak, dolay�s�yla ülke 
ekonomisi bu afetlerden asgari seviyede zarar görecektir.  
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MÜHEND�SL�K E��T�M� 
 

Cihan Ta�demir, Nurgül Kaya* 
 
 

G�R�� 
 
Aile bask�s�n�n oldu�u, mesleklerin ÖSS’de al�nan puanlara göre tercih edildi�i 
günümüz e�itim sisteminde “Bir Meslek Olarak Mühendislik Nedir ve 
Mühendislik E�itimi Nas�l Olmal�d�r?” sorular� gelecek nesillere cevaplanmas� 
gereken en önemli sorular aras�ndad�r. Çünkü istekli ve bilinçli yap�lmayan bir 
tercih sonucu edinilmi� bir meslekte; yap�lan i�in sevilmemesi, ortam ko�ullar�ndan 
memnun olunmamas�, mezun olunduktan sonraki beklentilerin maddi ve manevi 
kar��lanmamas�na bunlara ba�l� olarak da ki�ide ve ki�inin hayat�nda birtak�m 
sorunlara sebep olmaktad�r.  
 
Söz konusu mühendislik oldu�unda ve mühendislerin, hayat�n her alan�nda 
üstlendi�i misyonlar da göz önüne al�nd���nda ihtiyaca göre yeni kavramlar 
üreten, üretti�iyle topluma fayda sa�layan “Mühendislik anlay���” yerini, 
toplumdan çok kendi ç�karlar�n� gözeten “Piyasac� Mühendislik” anlay���na 
b�rakmaktad�r.. 
 
Ülkemizde  oldu�u gibi!!! 
 
O zaman gelelim esas soruya; “Bir Meslek Olarak Mühendislik Nedir ve 
Mühendislik E�itimi Nas�l Olmal�d�r?” 
 
Mühendislik; e�itim, deneyim ve uygulama ile elde edilen matematik ve do�a 
bilimleri bilgisinin, do�al güç ve kaynaklar�n insanl�k yarar�na, sürdürülebilirlik 
ilkeleri dikkate al�narak ve mühendislik eti�i gözetilerek uygulanmas� olarak 
tan�mlanmaktad�r. Teknik olarak, literatürlerde bulunan tan�mlar da bu ve benzeri 
�ekilde verilmi�tir. 
 
�yi bir mühendislik e�itimi ile ço�u kez fark�nda olmad���m�z, fakat insan hayat�n� 
önemli ölçüde de�i�tirecek teknolojilerin olu�tu�unu hayat�m�z�n her alan�nda 
görmekteyiz.  
 
“Mühendislik E�itimi Nas�l Olmal�d�r?” sorusu a�a��daki ba�l�klar üzerinden 
k�saca cevaplanacakt�r; 

- Mühendisli�in Tarihçesi 

- Mühendislik Eti�i 

- Yabanc� Dilde E�itimin Mühendislik E�itimine Etkileri 

- �deal Mühendis ve Mühendislik 

- �n�aat Mühendisli�i E�itiminde Mevcut Durum, Eksiklikler(Sorunlar) ve Çözüm 
Önerileri  

 

Cihan Ta�demir, Nurgül Kaya 
Y�ld�z Teknik Üniversitesi �n�aat Mühendisli�i Bölümü Davutpa�a Kampüsü 34220 
Esenler/�stanbul, Türkiye 
E-posta: cihantassdemir@hotmail.com, nrgl_ykal08@hotmail.com 
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Mühendisli�in Tarihçesi   
 
Ülkemizdeki mühendislik tarihinin 1773 y�l�nda gemi in�aat mühendisleri yeti�tiren 
Mühendishane-ü Bahri-i Hümayun’ nün (�imdiki ad�yla �stanbul Teknik 
Üniversitesi’nin) aç�lmas�yla ba�lad��� görülmektedir.  
 
Ülkemizde oldu�u gibi dünya ülkelerinin de kronolojik bir irdelemesi yap�ld���nda 
mühendislik anlay���n�n literatürlerde bulunan tan�mlardaki gibi do�al güç ve 
kaynaklar�n insanl�k yani toplum yarar� için olu�mad���, ülkelerin askeri 
ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas� dü�üncesiyle olu�tu�u görülmektedir.  
 
 
Mühendislik Eti�i 
 
Mühendislik yapmak için bilginin, diploma alman�n gerekli oldu�u fakat bu 
bilgilerin veya diploman�n mühendislik yapmak için yeterli olmad��� günümüz 
ko�ullar�nda apaç�k ortadad�r. 
  
Mühendisin, bilgi birikiminin yan� s�ra insanlarla ileti�im halinde olarak toplumla 
bütünle�mesi, bu süreçte gelecek ku�aklar�n miras� olan do�ay� göz ard� etmemesi 
gerekmektedir. Toplum içerisinde mühendisler, ba��ms�zl���, güvenilir olmay�, ilkeli 
ve dürüst bir meslek ahlak�n� benimsemelidirler.  
 
Dünyada ve ülkemizde, Mühendislik ad�na yap�lacak olan tüm uygulamalar, birey, 
toplum ve do�a süzgecinden geçirilmelidir. Bu uygulamalar, toplumsal ihtiyaç ve 
istekler do�rultusunda do�ru planlama ile yap�lmal�d�rlar. 
  
Mühendisler taraf�ndan unutulmamal�d�r ki, bir hizmet verilirken, hizmetin sadece 
i�veren ve i� alan� ilgilendirmedi�i, bu hizmetin toplumsal yararlar çerçevesinde 
dikkate al�nmas� gerekti�i, meslek eti�inin bir gere�idir. 
 
Mühendislik görevi icra edilirken ki�isel de�er yarg�lar�ndan ziyade, mesleki etik 
kurallar�n�n tercih edilmesinin daha do�ru olaca�� bir gerçektir. Günümüz 
ko�ullar�nda, lisans e�itiminden sonra mühendislik unvan�n�n al�nm�� olmas� 
yeterli olmamal�, hayat boyu bir e�itimin yan� s�ra teknolojinin yak�n takipçisi 
olarak “Sürdürülebilir Mühendislik” kavram�n� ortaya koymam�z 
gerekmektedir. Mühendislik özü gere�i sorumlulu�u beraberinde ta��maktad�r. Bu 
yüzden Mühendis, üzerine ald��� i�i en iyi �ekilde organize ederek insanlar�n can 
ve mal güvenli�ini garanti alt�na alma sorumlulu�una sahip olmal�d�r. Aksi bir 
durum ülkemizde ya�ad���m�z 99 depreminde oldu�u gibi 300.000 yap�m�z�n 
yüksek mertebede zarar görmesine ya da y�k�lmas�na,19.000 vatanda��m�z�n 
hayat�n� kaybetmesine, ülke ekonomisine toplamda 15 milyar $ zarar vermesine 
sebep olacakt�r. 

 
 
Yabanc� Dilde E�itim  
 
Yabanc� dilde e�itimin mühendislik e�itimine etkisinden söz edilecekse öncelikle 
yak�n gözüken ancak farkl� olan iki kavram�n iyi anla��lmas� gerekmektedir. 
Bunlar, yabanc� dil ö�reniminin gereklili�i ve mühendislik e�itiminin anadil 
d���nda ba�ka bir dilde ö�retilmesidir. 
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Globalle�en günümüz ko�ullar�nda, ki�ilerin bireysel geli�imlerinin yan�nda 
mesleki yeniliklere ayak uydurabilmesi ad�na anadili d���nda bir veya birkaç dilin 
ö�renilmesi kaç�n�lmazd�r. Örne�in, yabanc� dil bilen bir mühendisin gerek 
kütüphanelerden gerekse internetten yapaca�� kaynak taramas�nda ula�abildi�i 
veriler; yabanc� bir dil bilmeyen mühendisin yapaca�� literatür taramas�yla 
ula�abilece�i verilerle bir olmayacakt�r.  
  
Ülkemiz standartlar� baz al�nd���nda anadil d���nda ö�renilmesi ihtiyaç görülen dil 
veya dillere bak�ld���nda; 1920’lerde Farsça ve Arapçan�n, 1960’larda 
Frans�zcan�n, 2000’lerde ise �ngilizcenin ön planda oldu�unu görmekteyiz. Bilim 
tarihinin son 100 y�ll�k k�sa bir sürecini bile inceledi�imizde, 4 farkl� dilin ön plana 
ç�kmas�, ya�anan problemin sosyal ihtiyaçtan çok sosyopolitik-sömürü 
anlay���ndan geldi�i görülmektedir.  
 
Globalle�en dünya da, ülkeleri etkisi alt�na almaya ba�layan ekonomik krizden, 
Çin’in yüksek insan gücüyle kurtulaca��n� varsayal�m, ülkemizde k�sa bir süre 
sonra Çince ö�renmeye, doktora tezlerimizi de Çince mi yazmaya ba�lamak 
zorunda kalaca��z?  
 
Mühendislik E�itiminin anadil d���nda ba�ka bir dilde verilmesi ise, dünyadaki 
alg�lar�m�zla ilgilidir. Sosyolog ve dilbilimciler, dü�ünülen bütün alg�lar�n kar�� 
tarafa “dil” ile iletildi�i kan�s�ndad�rlar.  
 
Bir insan Türkçe alg�larken kar��s�ndakine, dü�ündüklerini nas�l ve hangi biçimde 
�ngilizce aktarabilir? Sorular�n� dü�ünmemiz gerekmektedir. �ki insan aras�nda bir 
ileti�imin olaca�� ve bunun sonucunda bir aktarman�n gerçekle�ece�i mutlak bir 
gerçektir. Ancak, �ngilizceyi çok iyi bilen bir Türk ö�retmen bile en iyi olas�l�kla %5 
kay�pla bir konuyu anlatsa, �ngilizceyi çok iyi bilen bir ö�renci %5 kay�pla bu 
konuyu alg�lasa, konu üstünde %10’luk bir kay�p ortaya ç�kacakt�r.  
 
Mühendislik E�itiminde %10’luk bir bilgi kayb�n�n ya�am�m�zda, ciddi problemlere 
neden olaca�� kaç�n�lmaz bir gerçektir. 
 
Mühendislik e�itiminin merkezi, ülkemizdeki Mühendis adaylar�n�n Yüksek Lisans 
yapmak için s�rada oldu�u Almanya bu konuda incelendi�inde, Mühendislik 
E�itiminin anadilde yani Almanca verildi�i görülmektedir. Tek farkl�l���n, 
ö�renciler taraf�ndan istenildi�i takdirde ayn� dersin farkl� dillerde s�n�flar�n�n 
aç�ld��� görülmektedir. 
 
E�itimimizde yap�lan bu büyük yanl��l�k bizlerin, kendi özümüzden, kültürümüzden 
kopmam�za, gelecek ku�aklara bilgi ve deneyim birikimimizi aktaramamam�za 
neden olacakt�r. Yabanc� Dilde E�itim politikas�nda yap�lan bu büyük yanl��la ilgili 
sözlerimizi, 16 Temmuz 1921 y�l�nda Atatürk’ün Maarif Kongresinin aç�� 
konu�mas�n�n ilk cümlesiyle bitirmek istiyoruz. 
 
“�imdiye kadar izlenen ö�retim yöntemlerinin, milletimizin gerileme 
tarihinin en önemli sebeplerinden biri oldu�u kanaatindeyim.” 
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�N�AAT MÜHEND�SL��� E��T�M�NDE MEVCUT DURUM, 
EKS�KL�KLER(SORUNLAR) VE ÇÖZÜM ÖNER�LER� 

 
 
Mevcut Durum 
 
Ülkemizde 2007 verilerine göre, 75’i devlet 31’i özel/vak�f olmak üzere toplam 
106 üniversitenin 46’s�nda in�aat mühendisli�i e�itimi mevcut olup sadece 
�stanbul Teknik ve Y�ld�z Teknik Üniversitelerin de Fakülte yap�lanmas� olu�mu�, 
di�er 44 tanesinde Mühendislik Fakültesi içerisinde çal��malar�n� sürdürmektedir. 
 
Üniversitelerimizin in�aat mühendisli�i e�itimi için kabul ettikleri ö�renci taban 
puan� de�erlerine yine 2007 verilerine göre bakt���m�zda; devlet üniversitelerinde 
305,787 (F�rat Üniversitesi) ile 358,902 (Bo�aziçi Üniversitesi) aras�nda de�i�ti�i, 
özel/ vak�f üniversitelerinde ise 217,188 (Uluslar aras� K�br�s Üniversitesi) ile 
290,773 (At�l�m Üniversitesi)  aras�nda de�i�ti�i görülmektedir. Puan diliminin 
217,188 ile 358,902 aras�nda yakla��k 140 puanl�k bir de�i�im içerdi�i 
gözlenmektedir. Bu de�i�imin bizler için çok seslilik aç�s�ndan olumlu olmas�na 
kar��n, üniversitelerin e�itimleri aras�ndaki farkl�l�k ve sonucunda olu�an 
mühendislik prati�i aç�s�ndan, s�ras�yla zaman/emek/bilgi/yap� kay�plar�/ekonomi, 
yani toplumun gelecek kay�plar� olarak kar��m�za ç�kmas�na sebep olmaktad�r. 
 
 
Eksiklikler (Sorunlar) 
 
- Ülkemizde e�itime ayr�lan milli gelirin yeterli olmamas� ve ayr�lm�� olan 

k�sm�nda do�ru planlanmamas�. Bu durum e�itim ihtiyaçlar�n�n 
kar��lanmas�nda k�s�r bir döngüye sebep olmaktad�r. 

- Üniversite ve bölüm tercihleri yap�l�rken; ço�unlukla aile bask�s�, yanl�� 
yönlendirme ve bölümler hakk�nda yeteri kadar bilgi sahibi olunmamas� 
e�itim kalitesindeki verimde negatif yönde bir ivmeye sebep olmaktad�r. 

- �lkö�retimden üniversiteye hali haz�rda var olan e�itim müfredatlar�n�n 
toplumsal ihtiyaçlar� yeterli ölçüde kar��layamamas�. 

- Ülkemizdeki e�itim politikalar�n�n ezbere dayal� olmas� nedeniyle, uygulayan 
ö�renci yerine, izleyen ö�renci profilinin olu�mas� 

- Üniversitelerde teorik olarak verilen mühendislik e�itiminin yan�nda, etik 
anlamda yap�lan çal��malar�n eksikli�i.  

- Ülkemizde, lisans e�itiminin bitiminde al�nan diplomayla, e�itim hayat�n�n 
tamamland��� kabulünün yayg�nla�arak, y�k�lmaz bir tabu halini kazanmas�. 

- Toplumumuza üreten de�il tüketen mant���n yerle�mesiyle, ba�kas�ndan 
ö�ren-yap metodunun benimsenmesi 

- Üniversitelerimizde uygulanan skolastik e�itiminin (yani ö�rencinin kay�ts�z 
�arts�z ö�retim üyesine teslim olmas�)  ö�rencinin dü�ünme, tart��ma ve 
ara�t�rma eylemlerinden uzakla�mas�na sebep olmas�. 

- Yabanc� dilde E�itim stratejilerinin gerekli alt yap� sa�lanmadan teknik 
e�itime yans�t�lma çabalar�  
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- Üniversitelerimizdeki laboratuar, derslik, amfi, kütüphane gibi fiziki 
eksikliklerin yan� s�ra mevcut olanlar�n ise günümüz ko�ullar�nda geli�en 
teknik donan�mlardan uzak kalmas�   

- Teknolojik cihaz ve yaz�l�mlar�n h�zla geli�mesine ra�men toplumumuzun bu 
geli�im ve de�i�im sürecinde yer alamamas�. 

- Üniversiteler aras�ndaki ileti�im kopuklu�u sonucundaki bilimsel payla��m�n 
azl��� 

- Ö�renci kulüpleri, Sivil Toplum Örgütleri, Sanayi Kurulu�lar�, Meslek Odalar� 
ve Üniversite Ö�retim kadrolar� aras�ndaki ileti�im bozuklu�u. 

- Üniversitelerimizde yetersiz nitelikteki ve say�daki ö�retim üyesi kadrosunun 
var olmas�. 

- Mevcut olan ö�retim üyelerinin emek ve ya�am �artlar�na uygun olmayan 
ücretlendirmelere tabi tutulmas� 

- Zorunlu olan stajlar�m�z�n, hem üniversitelerimizde hem de in�aat sektöründe 
kabul görmemesinden dolay�, dü�ünülen verimde olmas� için gerekli �artlar�n 
yarat�lamamas�. 

- Mevcut olan ö�retim üyelerinin denetimler den uzak olmas� sonucu, ö�retim 
üyelerinin geli�iminin önüne geçilmesi. 

- Üniversitelerin özerkli�inin yitirilmesine sebep olan merkezcil bir yap�lanma 
diye göz önünde tutulan despot YÖK’ün “YOK” anlay���n�n 
üniversitelerimizde hala var olmas�. Üniversiteler yönetim kadrolar� 
belirlenirken teknik kriterlerden çok siyasi kriterlerin göz önünde 
bulundurulmas�. 

 
 
Çözüm Önerileri 
 
- Üniversiteler aras�ndaki ileti�im bozuklu�u giderilmelidir. Tamamlanm�� veya 

üzerinde çal���lan projeler hakk�nda bilgi al��veri�inin yap�labilmesi için Ana 
Bilim Dallar� aras�nda düzenli olarak bilgilendirme toplant�lar�n�n yap�lmas� 
gerekmektedir.  

- Üniversitelerin modern bir yap� halini kazanabilmesi için, Ö�renci Kulüpleri, 
Sivil Toplum Örgütleri, Sanayi Kurulu�lar� ve Meslek Odalar�n�n çal��malar� 
desteklenmelidir. Bu ba�lamda ö�rencilere, özgür dü�ünebilen, tart��abilen ve 
yeni projeler ortaya koyabilen bir statü kazand�r�lmal�d�r. Söz-Yetki Karar 
mercilerinde görev almal�d�r. 

- E�itimin, sadece kitaplarda, ar�ivlerde yani teoride kalmamas� gerekmekte 
bunun düzenli bir hal almas�, uygulama alanlar�n�n artt�r�lmas� ve bu konuyla 
ilgili gerekli düzenlemelerin yap�lmas� gerekmektedir. 

- Mühendislik E�itiminde sürdürülebilir geli�meyi yakalayabilmek için; 
akademisyenlerin, ö�rencilerin, meslek odas� yöneticilerinin yani s�ra i� 
dünyas�ndaki yetkin ki�ilerin kat�ld��� platformlar olu�turularak etkile�imin 
artt�r�lmas� sa�lanmal�d�r. 

- Her ilimizde “Bir mühür, bir müdür yeterli!” mant���yla bir üniversite de�il, 
fiziki ve akademik yap�s� tamamlanm�� üniversiteler var olmal�d�r. 
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- E�itime ayr�lan ödenek artt�r�lmal�. Akademisyenlerin mevcut ko�ullar�n�n 
iyile�tirilmesi için gerekli düzenlemelerin ivedilikle yap�lmas� gerekmektedir. 

- Üniversite yönetimleri, “Mühendislik Eti�i” konusuna gerekli önemi vermeli, 
bu do�rultuda gerekli de�i�iklikler yap�larak müfredata eklenmelidir.   

- Sektörde en çok istenen “Tecrübe vasf�n�n” ö�renim sonras� i� hayat�nda de�il 
de lisans e�itimi sürecinde ö�rencilere kazand�r�lmas� için gerekli 
düzenlemeler yap�lmal�d�r. 

 
 

SONUÇ OLARAK 
 
Ülkemizde, e�itim stratejisi ve yöntemleri belirlenirken yap�lan çal��malar yaln�z 
“bugünü” kurtarmaya yönelik olmay�p, uzun vadeli çal��malar yap�lmal�d�r.                               
 
‘’Bir ulusun asker ordusu nekadar güçlü olursa olsun kazand��� zaferler ne kadar 
yüce olursa olsun,bir ulus ilim ordusuna sahip de�ilse sava� meydanlar�nda 
kazan�lm�� zaferlerin sonu olacakt�r.Bu nedenle bir an önce mükemmel bir ilim 
ordusuna sahip olma zorunlulu�u vard�r.’’ 
                                                  
Mustafa Kemal ATATÜRK                          
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�N�AAT MÜHEND�SL��� E��T�M�NDE MESLEK� �NG�L�ZCEN�N VE  
H�DROL�K LABORATUARININ KATKISI 

 
M. �ükrü Güney* 

 
 

G�R�� 
 
Yabanc� dilin mühendislik mesle�indeki tart���lmaz önemi nedeniyle ülkemizde 
yabanc� dille e�itim veren kurumlar daha çok ra�bet görmü� olup Türkçe e�itim 
yap�lan baz� mühendislik fakültelerinde bir y�ll�k yabanc� dil haz�rl�k s�n�f�n� takiben 
lisans e�itimlerinde zorunlu ve seçmeli �ngilizce derslerin yer ald��� bir model 
uygulanmaya ba�lanm��t�r. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde 
1999-2000 Akademik y�l�nda yürürlü�e giren; ‘�ngilizce Destekli Türkçe E�itim’ 
�eklindeki yeni e�itim plan�nda �ngilizce Haz�rl�k S�n�f�ndan sonra 1. yar�y�lda 
Teknik �ngilizce I (3+0) ve 2. yar�y�lda Teknik �ngilizce II (3+0) dersleri 
verilmektedir. Bu bildirinin ilk bölümünde Teknik �ngilizce I ve Teknik �ngilizce II 
derslerinin içerikleri anlat�lmaktad�r. 
 
Temel mühendisliklerden biri olan �n�aat Mühendisli�inde teorik bilgilere ilave 
olarak deneyler, gözlemler ve deneyimler de çok büyük de�er ta��maktad�r. DEÜ 
�n�aat Mühendisli�i Bölümünde, Hidrolik (4+2) dersi kapsam�nda teorik bilgilerin 
peki�tirilmesi ve teoriyle uygulama aras�ndaki uyum mertebesinin gösterilmesi 
amac�yla; ö�renciler, haftada 2 ders saati olmak üzere, 12 hafta boyunca gruplar 
halinde deneyler gerçekle�tirmektedir. �ubedeki ö�renci say�s�na ba�l� olarak 4-5 
ki�iden olu�an gruplar�n her biri belirlenen 12 deneyi rotasyon �eklindeki s�rayla 
yapmaktad�r. Bu bildirinin ikinci bölümünde yap�lan deneyler amaçlar�yla birlikte 
anlat�lmakta, ayr�ca lisansüstü düzeyde de�i�ik dersler kapsam�nda ö�rencilerin 
yararland��� deney düzenekleri tan�t�lmaktad�r. 
 
 

TEKN�K �NG�L�ZCE DERSLER� 
 
Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi �n�aat Mühendisli�i Bölümünde,       
1999-2000 Akademik y�l�nda yürürlü�e giren; �ngilizce Haz�rl�k S�n�f�ndan sonra 
‘�ngilizce Destekli Türkçe E�itim’ �eklindeki yeni e�itim plan�nda Teknik �ngilizce I 
(3+0) dersi 1. yar�y�lda yer almakta, Teknik �ngilizce II (3+0) ise 2. yar�y�l zorunlu 
derslerinden birini olu�turmaktad�r. Daha sonraki y�llarda ise Engineering 
Dynamics (3+0) ve Computing Methods in Engineering (3+0) zorunlu dersleri 
verilmekte, seçmeli dersler listesinden �ngilizce dersler de seçilebilmektedir. 
 
Yabanc� Diller Haz�rl�k s�n�f�nda ders veren ö�retim elemanlar�n�n temel bilimler, 
temel mühendislik bilimleri ve mesleki derslerdeki konulara uzak olmalar� 
nedeniyle lisans e�itimine ba�layan ö�rencilere bu alandaki eksikleri gidermeleri 
için baz� derslerin aç�lmas� gerekmektedir. Teknik �ngilizce-I ve Teknik �ngilizce-II 
derslerinin 1. s�n�fta verilmesi nedeniyle, bu dersleri alan ö�rencilerin henüz 
meslek derslerindeki konular� ayr�nt�lar�yla ö�renmemi� olduklar� göz önüne 

M. �ükrü Güney 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi �n�aat Mühendisli�i Bölümü, T�naztepe 
Kampüsü 35160 Buca-�zmir  Tel.: 4127005  Faks: 4531192  
E-posta: sukru.guney@deu.edu.tr 
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al�narak, haz�rlanan ders notlar�ndaki konular a�a��daki gibi olu�turulmu�tur. 
Metinlerde geçen teknik ve ilginç kelime ve deyimlerin Türkçe kar��l�klar� ilgili 
sayfada verilmektedir. 
 
 
Teknik �ngilizce-I Konular� 
 
Bu ders için haz�rlanan ders kitab�nda �n�aat Mühendisli�i meslek derslerine temel 
olu�turan Aritmetik, Geometri ve Fizik bilimlerine ait terim ve deyimlerin 
kazand�r�lmas� amaçlanm�� ayr�ca i� ve referans mektuplar�na ait örnekler 
eklenmi�tir. Kitaptaki 16 konu a�a��daki ba�l�klarla yer almaktad�r: 
 
- Numbers and Functions 
- Graphs and Curves 
- The Derivative 
- Exponents, Logarithms and Convergent Series 
- Lines, Angles and Triangles, Circles 
- Parallelograms, Trapezoids, Medians and Midpoints 
- Locus 
- Inequalities and Indirect Reasoning 
- Extending Plane Geometry into Solid Geometry 
- The General Laws of Motion 
- Friction, Torques, Equilibrium of Rigid Bodies 
- Circular Motion 
- Work, Energy, Power 
- Linear and Angular Momentum 
- Vibrational Motion 
- Letters 
 
 
Teknik �ngilizce- II Konular� 
 
Bu ders için haz�rlanan ders kitab�nda anla��labilir veya kolayca aç�klanabilen 
metinler seçilerek, mesleki derslerle ilgili terim ve deyimlerin kazand�r�lmas� 
amaçlanm��t�r. Kitaptaki 13 konu a�a��daki ba�l�klarla yer almaktad�r: 
 
- Elastic Properties of Materials 
- Properties of Fluids 
- The Mechanics of Nonviscous Fluids 
- Fluid Mechanics – Hydraulics and Hydrology 
- Water Resources Engineering 
- Site Investigations 
- Foundation Engineering 
- Properties of Cement 
- Concrete Properties and Use of Admixtures 
- Soil Mechanics 
- Earthquakes – Seismic Stability 
- Construction Equipments 
- Transportation Economics 
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Teknik �ngilizce dersleri kapsam�nda ö�rencilerin kelime ezberlemesi de�il, verilen 
ifadeleri anlayabilmeleri ve anlatmak istediklerini de ifade edebilmeleri 
amaçland���ndan Ek-1 ve Ek-2 de verilen soru örneklerinden de görülebilece�i 
gibi s�navlar  % 60 oran�nda �ngilizce, % 40 oran�nda da Türkçe cümlelerden 
olu�maktad�r. 
 
 

H�DROL�K LABORATUAR DENEYLER� 
 
Hidrolik (4+2) Dersinin Ders Program�ndaki Yeri 
 
Hidrolik dersi 4 y�ll�k lisans e�itiminin 3 üncü s�n�f ilk yar�y�l�nda 4 saat teorik 2 
saat uygulama olmak üzere 6 ders saati, 5 kredilik ders olarak yer almaktad�r. Bir 
önceki yar�y�lda verilen Ak��kanlar Mekani�i (3+0) dersinin devam� niteli�inde 
olup Ak��kanlar Mekani�i dersinde anlat�lan konularla ilgili laboratuar 
uygulamalar� da Hidrolik dersinde gerçekle�tirilmektedir.  
 
 
Hidrolik Laboratuar�nda Mevcut Aletler 
 
Yakla��k 500 m2lik kapal� bir alana sahip �n�aat Mühendisli�i Bölümü Hidrolik 
Laboratuar�nda lisans ve lisansüstü dersleri kapsam�nda yararlan�lan 35 deney 
düzene�i bulunmaktad�r. Deney aletlerinin büyük ço�unlu�u ya �ebekeden 
beslenen suyla ya da kendilerine ait ve deney düzene�inin alt�nda yer alan 
ba��ms�z hazneden pompa yard�m�yla beslenmektedir. Mevcut deney 
düzeneklerinin yakla��k 2/3 lik k�sm� yerli sanayi sitelerinde imal ettirilmi� olup 
geriye kalan 1/3 lik k�sm� �ngiliz kredisi kapsam�nda gelen aletlerdir. Laboratuar 
binas�n�n d���nda in�a edilen su deposu-terfi sistemi ile 1/100 ölçekli Çine Baraj� 
Basamakl� Dolusavak Modeli ve di�er fiziksel modellere su temin edilmektedir. 
 
Lisansüstü çal��malar kapsam�nda kapal� alanda in�a edilen fiziksel modellere 
ilave olarak, bina d���ndaki aç�k alanda Dehliz Regülatörünün 1/10 ölçekli fiziksel 
modeli, ters sifon, Venturi kanal�, sabit yüklü orifis ve dolusavak içeren 24 m 
uzunluklu bir kanal in�a edilmi�tir. Laboratuar kapal� alan�nda; TÜB�TAK’tan 
al�nan desteklerle kat� madde hareketinin incelendi�i 80 cm geni�li�inde,18 m 
uzunlu�unda metal bir kanal ve yeralt� suyu ak�m�yla kirlili�in yay�lmas�n�n 
ara�t�r�ld��� 12 m lik bir kanal da mevcuttur. 
 
Laboratuarla ilgili baz� foto�raflar 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu �ekillerde verilmi�tir. 
 
 
Lisans Düzeyinde Yap�lan Deneyler 
 
Teorik bilgilerin peki�tirilmesi ve teoriyle uygulama aras�ndaki uyum mertebesinin 
gösterilmesi amac�yla ö�rencilere yapt�r�lan deneyler 12 haftaya yay�lmaktad�r. 
�ubedeki ö�renci say�s�na ba�l� olarak 4-5 ki�iden olu�an gruplar�n her biri 
belirlenen 12 deneyi rotasyon �eklindeki s�rayla yapmaktad�r. 
 
Yap�lan deneyler ve amaçlanan hedef a�a��da anlat�lmaktad�r: 
 
Reynolds Deneyi: Laminer ve türbülânsl� ak�mlar�n gözlenmesi, Reynolds 
say�s�n�n de�erine ba�l� olarak verilen teorik bilgilerin uygulamayla kontrolü. 
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�mpuls-Momentum Deneyi: Suyun e�risel bir kanada yapt��� etki kuvvetinin 
ölçülmesi ve impuls-momentum denkleminin uygulamas�yla elde edilen etki 
kuvvetinin teorik ifadesi ile kar��la�t�r�lmas�. 
 
Vorteks Deneyi. Çevrintili ve çevrintisiz ak�mlar�n gözlenmesi; serbest çevri ve 
zorlanm�� çevri bölgelerinde deneysel olarak belirlenen su yüzeyi ve h�z 
profillerinin teorik ba��nt�larla elde edilenler ile kar��la�t�r�lmas�. 
 
Sürekli Enerji Kayb�: Sabit çapl� bir borunun aralar�nda belirli bir uzakl�k olan iki 
kesiti aras�nda olu�an sürekli enerji kay�plar�n�n ve sürtünme katsay�s�n�n deneysel 
olarak belirlenip konuyla ilgili teorik bilgiler �����nda irdelenmesi, Pitot borusunun 
kullan�m�. 
 
Yerel Enerji Kayb�: Ba�lant� elemanlar�nda olu�an yerel enerji kay�plar�n�n 
deneysel etüdü amac�yla biri vana ve dirseklerle donat�lm��, di�eri enkesit 
de�i�imleri (daralma-geni�leme) ve dirseklerle donat�lm�� iki deney düzene�i 
mevcut olup deneysel olarak belirlenen yerel yük kay�p katsay�lar� teorik 
de�erlerle kar��la�t�r�larak yorumlanmaktad�r. 
 
�ki Hazne Aras�nda Ak��: Vana ve dirseklerle donat�lm�� bir boru vas�tas�yla 
ba�lant�l� iki hazne aras�ndaki ak�mda olu�an sürekli ve yerel enerji kay�plar�n�n 
deneysel ara�t�r�lmas� ve ölçülen de�erlerin teorik bilgilerle kar��la�t�r�lmas�. 
 
Sifon Deneyi: De�i�ik çaplara sahip olan sifonlarda hem sürekli ve yerel enerji 
kay�plar�n�n hem de tepe noktas�nda olu�an negatif bas�nc�n ölçülmesi ve deneysel 
bulgular�n teoriyle kar��la�t�r�lmas�. 
 
Orifis ve Lülelerden Ak��: De�i�ik geometriye sahip orifis ve lülelerdeki ak���n 
deneysel etüdü ve böylece belirlenen debi katsay�lar� de�erlerinin teorik de�erlerle 
kar��la�t�r�lmas�. 
 
Üniversal Pompa Deney Düzene�i: (H,Q) pompa karakteristik e�risinin ve 
verim-debi e�risinin deneysel olarak belirlenmesi ve teorik bilgiler �����nda 
yorumlanmas�. 
 
Aç�k Kanalda Dolusavak Üzerinde Ak�m: De�i�ik debilerde dolusavak 
gerisinde olu�an kabarma e�risinin belirlenmesi, nehir ve sel rejimlerinde, ayr�ca 
hidrolik s�çrama öncesinde ve sonras�nda olu�an su derinliklerinin ölçülmesi ve 
teorik bilgiler �����nda irdelenmesi. 
 
Aç�k Kanalda Enkesit De�i�imleri: De�i�ik debilerde ve de farkl� mansap 
�artlar�nda e�ik ve daralma ile olu�turulan enkesit de�i�imlerinin su yüzeyi 
profiline etkisinin deneysel incelenmesi. De�i�ik enkesitlerde ölçülen derinlik ve 
di�er ak�� parametrelerinin, hidrolik s�çrama e�lenik derinlikleri ve enerji kayb�n�n 
teorik bilgiler �����nda irdelenmesi. 
 
Permeabilite Haznesi: Gözenekli ortamda ak���n ve Darcy kanunundaki 
permeabilite katsay�s�n�n deneysel olarak incelenip hende�e ak���n ara�t�r�lmas�, 
varsay�mlar yap�larak elde edilmi� olan formüllerin irdelenmesi. 
 
Hidrolojik Çevrim: Belirli bir sürede ve belirli bir �iddette olu�turulan ya��� 
sonras� ak���n ve birim hidrograf�n deneysel incelenmesi; ayr�ca bir ve/veya iki 
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kuyuya olu�turulan ak�mda alçalma e�risinin ve permeabilite katsay�s�n�n 
ara�t�r�lmas�. 
 
Laboratuar çal��malar�n�n 12 haftadan daha uzun bir süreye yay�l�p daha fazla 
deney yapma olas�l���n�n olu�mas� durumunda; de�i�ik geometriye sahip savak 
debi katsay�lar�n�n belirlenmesi, venturimetre, türbin seti ve pompalar�n 
seri/paralel ba�lanmas�,... gibi deney düzeneklerinden bir veya birkaç� programa 
al�nabilmektedir. 
 
 
Lisansüstü E�itimde Yap�labilen Deneyler 
 
Computational Hydraulics, Hydraulic Physical Models, Serbest Yüzeyli De�i�ken 
Ak�mlar, Unsteady Flows, Sediment Transport, Contaminant Transport ...vb. 
dersler kapsam�nda gerçekle�tirilen laboratuar çal��malar�nda  
 
- Su darbesi 
- Kütle halindeki sal�n�mlar  
- Kanalizasyon sistemi modeli 
- Ta�k�n dalgalar�n�n aç�k kanalda yay�lmas� 
- Dolusavak modeli 
- Basamakl� kanallar 
- Ba�lama modeli 
- Kat� madde ta��n�m� olaylar� deneysel olarak incelenmekte ve bulgular teorik 

bilgiler �����nda irdelenmektedir. 
 
Dört yüksek lisans tezi ve üç doktora tezi laboratuardaki deney sistemlerinde 
gerçekle�tirilen deneysel çal��malara dayal� olarak gerçekle�tirilmi� olup bir 
doktora tezi ve iki yüksek lisans tezi çal��malar� da devam etmektedir. 
 
 

 

�ekil 1. Hidrolik Laboratuar�nda yer alan deney cihazlar� ve Çine baraj� basamakl� 
dolu sava��n�n 1/100 ölçekli modeli 
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(a)                                                                  (b) 

�ekil 2. (a) ve (b): Hidrolik Laboratuar�nda yer alan ve lisans e�itiminde kullan�lan 
baz� deney cihazlar� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

�ekil 3. 
Çine baraj� 
basamakl� 
dolu 
sava��n�n 
1/100 
ölçekli 
modeli 

�ekil 4. 
TÜB	TAK 
projeleri 
kapsam�nda 
in
a edilen 
kanallar 
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�ekil 5.  DEÜ Hidrolik Laboratuar� aç�k alan�ndaki 1/10 ölçekli Dehliz Regülatörü 
modeli ve 24 m uzunluklu aç�k kanal 

 
 

ÖNER�LER 
 
Mühendislik E�itiminde ö�renciler taraf�ndan gerçekle�tirilen laboratuar 
çal��malar� hayati bir öneme haiz olup, bu çal��malar�n Hidrolik, Zemin, Yap� ve 
Ula�t�rma derslerinde ayr� ayr� yap�lmas� yerine birkaç yar�y�la yay�lan ‘Laboratuar 
Uygulamalar�’ dersi kapsam�nda birle�tirilmi� olarak yap�lmas�, 2-3 ki�iyi a�mayan 
küçük deney gruplar� olu�turulmas� olana��n� sa�layaca��ndan daha verimli 
olabilece�i dü�ünülebilir. 
 
Yabac� dil bilgisinin ve özellikle �ngilizcenin bir mühendis için tart���lmaz önemi ve 
gereklili�i göz önüne al�narak; �ngilizce destekli Türkçe e�itim modelini 
benimseyen bölümlerin Teknik �ngilizce için bir çerçeve program� olu�turmalar� 
önerilebilir. Ayr�ca �ngilizce verilen zorunlu derslerin saatlerinin toplam ders 
saatlerine oran�  % 6 mertebesinde olup bu oran�n yeterli olup olmad��� da 
tart���lmaya de�er bir husustur. 
 
Temel Bilimler ile ilgili Teknik �ngilizce-I dersinin ilk y�l verilmesine kar��l�k mesleki 
konular�n anlat�ld��� Teknik �ngilizce-II dersinin ise son yar�y�llarda verilmesinin 
daha yararl� olabilece�i dü�ünülebilir. 
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Ek–1 A 
 
Prof. Dr. M. �ükrü GÜNEY             
26.01.2009 

 
TEKN�K �NG�L�ZCE –I. DÖNEM SINAVI  

�sim:  No: 
 
A– A�a��daki cümlelerin Türkçe kar��l�klar�n� veriniz. ( 12 x 5  = 60 p ) 

1. Proofs concerning the properties of even numbers will be supplied in the appendix. 

2. There is a point in the interval at which the function and its derivative equal zero. 

3. You can determine the equation of a curve provided you know the slope and one 
point. 

4. One knows that the acute angles of an isosceles right triangle equal to each other. 

5. The area of combination figures may be determined by calculating the separate 
areas. 

6. These basic laws allow us to make predictions about the strength of artificial 
systems. 

7. Frictional forces in fluids are quite small compared to those between solid 
surfaces. 

8. This force produces an acceleration which is half as large that applied previously. 

9. In this case, they produce a counterclockwise rotation, directed outward from the 
page. 

10. What is observed in nature is an interchange of energy from one form to another. 

11. A hot object transmits energy to its surroundings by the emission of magnetic 
waves. 

12. Such a letter should provide references in order to substantiate professional 
background.  

 
 
Ek–1 B 
 
A�a��daki cümlelerin �ngilizce kar��l�klar�n� veriniz. ( 8 x 5  = 40 p ) 

1. Aksi belirtilmedikçe biz yukar�da verilen �art�n sa�land���n� varsayar�z. 

2. Bir üçgenin kenarortaylar�n�n kesi�me noktas� a��rl�k merkezine kar��l�k gelir. 

3. Bir çemberin yar�çap� çevresi üzerindeki bir noktay� merkeze birle�tiren do�rudur. 

4. Bir do�ru bir uzunlu�a sahiptir fakat geni�lik veya kal�nl��a sahip de�ildir. 

5. Sürtünmenin ve hava direncinin ihmal edilecek kadar küçük oldu�u 
varsay�lmaktad�r. 

6. Ölçüm sonuçlar� teorik öngörülerle kar��la�t�r�lmal� ve gerekli yorumlar 
yap�lmal�d�r. 

7. Orta ölçekli bir güç tesisi yakla��k olarak 200 MW lük bir güç üretir. 

8. Titre�im hareketi içeren birçok sistemde genlikte azalma yani sönümlenme olu�ur. 
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Ek–2 A 
 
Prof. Dr. M. �ükrü GÜNEY             
12.06.2009 
 

�N� 104 TEKN�K �NG�L�ZCE –II. DÖNEM SINAVI 
�sim:  No: 
Süre: 75 dakika 
 
A– A�a��daki cümlelerin Türkçe kar��l�klar�n� veriniz. ( 12 x 5  = 60 p ) 

1. The product of the pipe cross-sectional area and the velocity of the liquid is constant.  

2. The fundamentals of Solid Mechanics are applied to foundation engineering 
problems 

3. Soil Mechanics continues to be a combination of experimental results and theory. 

4. The design discharges pertaining to open channels must be evaluated accurately. 

5. The recommended sewer diameter is 20 cm, and the smaller values are not 
permitted. 

6. In practice, depths exceeding 50 cm are considered to satisfy this requirement. 

7. Rainfall is one of principal parameters that contribute to the magnitude of floods. 

8. A perforated drainpipe may also be used to remove water from behind the wall. 

9. The load of the structure is transmitted through the pile to the impenetrable layer. 

10. Reactions between cement and water start to take place as soon as they come into 
contact.  

11. According to this study, the drift of continents is the primary source of earthquakes. 

12. The total cost includes not only the original investment but also the cost of 
operating it.  

 

 

B – A�a��daki cümlelerin �ngilizce kar��l�klar�n� veriniz. ( 8 x 5  = 40 p ) 

1. Uygulamada üç tür gerilme ile kar��la��l�r; çekme, bas�nç ve kayma.  

2. Sulama sistemlerini uygun olarak tasarlamak için Ak��kanlar Mekani�i bilgisi 
gereklidir. 

3. Havan�n ihmal edilen kald�rma kuvvetinin küçük oldu�unu kan�tlamak kolayd�r. 

4. Yukar�da verilen denklem hem bas�nç hem de çekme gerilmeleri için geçerlidir 

5. Vadilerin en dü�ük noktalar�nda in�a edilen menfezlerin tasar�m� kolay de�ildir. 

6. Kaz�k temeller yap�n�n yükünü daha sa�lam zemine iletmek için kullan�l�rlar. 

7. Temel tasar�m�n� üstlenen müteahhit gerekli sondajlar� yapmal� ve onlar� 
yorumlamal�d�r 

8. Taze beton için istenen kalite baz� uygun katk� maddeleri kullan�larak elde edilebilir. 

 

 

 

 

 

 

 



�
�
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GERÇEK ZAMANLI, UZAKTAN ER���ML� SARSMA TABLASI LABORATUARI 
 

Özgür Özçelik, �.Serkan M�s�r, Türkay Baran, Serap Kahraman* 
 
 

ÖZET 
 
Sunulan çal��mada, �zmir Kalk�nma Ajans�’na (�ZKA) önerilmi� ve desteklenmeye 
de�er bulunmu� bir Sosyal Kalk�nma Projesi kapsam�nda gerçekle�tirilmeye 
çal���lan, küçük ölçekli yap� modellerinde kullan�labilecek bir sarsma tablas� 
laboratuar� tan�t�lmaktad�r. Proje kapsam�nda model deneylerinde kullan�labilecek 
bir sarsma tablas� imalat�, bu deney düzene�ine uzaktan eri�ime olanak sa�layan 
bir web sitesi ve uzaktan eri�im için gerekli ara yüzleri destekleyecek yaz�l�mlar�n 
geli�tirilmesi hedeflenmektedir. 
 
Anahtar sözcükler: E�itim, internet tabanl�, uzaktan e�itim 
 
 

G�R�� 
 

Yap� dinami�i ve deprem mühendisli�i çal��malar�nda yap�lar�n dinamik etkiler 
alt�ndaki davran��lar� incelenmekte, tahmin edilmeye çal���lmakta ve bu 
çal��malardan elde edilen sonuçlara dayanarak depreme dayan�kl� yap� tasar�m 
yöntemleri geli�tirilmekte, varolan yöntemler s�nanmaktad�r. Dinamik yükler 
alt�nda yap� davran���n�n matematik modelleri ancak, çok say�da geometrik, 
malzeme ve s�n�r �art� kabulleri yap�larak tan�mlanabilmektedir. Dolay�s�yla, bu 
modeller birçok kez gerçek yap� davran���ndan uzak olmaktad�r. 
 
Dinamik yükler alt�nda gerçek yap�lar�n davran��� üç boyutlu modellerinin 
laboratuar ortam�nda incelenmesiyle de ara�t�r�labilmektedir. Laboratuar testlerinde 
dinamik etkilerin de dikkate al�nabildi�i pseudo-dinamik, hibrid, efektif kuvvet ve 
sarsma tablas� testleri olmak üzere dört farkl� deney tipi vard�r. Bu deney tipleri, 
birbirlerine göre çe�itli avantaj ve/veya dezavantajlara sahiptir (Özçelik v.d. 2008, 
Luco v.d. 2009). Sunulan çal��mada,  bir e�itim arac� olarak küçük sarsma tablas� 
deneyleri ele al�nm��t�r. 
 
Deprem dalgalar� ve/veya harmonik sinyaller (düzgün dinamik hareket) etkisindeki 
davran��� izleyebilmek amac�yla, sarsma tablas� üzerine yerle�tirilen fiziksel yap� 
modelleri (ölçekli modeller) kullan�lmaktad�r. Sarsma tablas� düzene�i üzerine 
yerle�tirilmi� bir fiziksel modelin dinamik etkiler alt�ndaki de�i�iminin aletsel 
olarak gözlenmesi amac�yla, yap� modeli üzerine yerle�tirilmi� deplasman ve 
ivmeölçerler (sensörler) kullan�l�r. Sunulan çal��mada, �zmir Kalk�nma Ajans�’na 
(�ZKA) önerilmi� ve desteklenmi� “sosyal kalk�nma projesi” (IZKA 2009) 
kapsam�nda gerçekle�tirilmeye çal���lan küçük ölçekli yap� modellerinde 
kullan�labilecek bir sarsma tablas� laboratuar� tan�t�lmaktad�r.  
 
 

Özgür Özçelik, �.Serkan M�s�r, Türkay Baran, Serap Kahraman  
Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik fakültesi, �n�aat Mühendisli�i Bölümü, �zmir, Türkiye 
E-posta: ozgur.ozcelik@deu.edu.tr, serkan.misir@deu.edu.tr, turkay.baran@deu.edu.tr, 
serap.kahraman@deu.edu.tr 
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NASIL B�R MÜHEND�SL�K E��T�M�? 
 

Mühendislik e�itimindeki sorunlar kaç�n�lmaz olarak ülkenin orta e�itim 
sistemindeki sorunlarla ilgili olup;  yüksek ö�retimle ilgili sorunlar temel sorunlara 
eklenmektedir. Yüksek Ö�retimle ilgili sorunlar�, s�n�rl� sayfa say�s�na sahip olan 
bu makale içinde tan�mlamak ve tart��mak mümkün görünmemektedir.  Sunulan 
çal��man�n hedefleri çerçevesinde; mühendislik tan�m�ndan ba�layan k�sa tan�mlar 
yap�lmas� mümkündür. 
 
Yüksek ö�retim hayat�nda de�i�iklik ihtiyac� Türkiye’ye özgü de de�ildir. Dünyan�n 
hemen her bölgesinde görülen bu ihtiyaç, küreselle�me ve AB ile bütünle�me 
süreci nedeniyle yüksek ö�retim alan�nda daha güçlü hissedilmektedir (IPM 2006).  
 
Mühendislik e�itiminde ana hedef, toplumun bugünkü ve yar�n olu�acak 
gereksinimlerine çözüm olu�turabilecek niteliklere sahip elemanlar yeti�tirmektir. Sözü 
edilen e�itim sürecinin de uygulamaya paralel olmas� gerekmektedir. Dolay�s�yla, 
modern mühendislik e�itiminin ana amac� mühendislik esaslar�n� ve ö�renmeyi 
ö�retmek olarak tan�mlanabilmektedir. Bu amaçla kullan�lacak e�itim bile�enleri, 
ülke gerçekleri ve gereksinimleri dikkate al�nm�� olarak belirlenen hedeflere (vizyon) 
ula�mak üzere tan�mlanmal� (misyon) ve uygulanmal�d�r (Baran vd. 1997, Baran ve 
Kahraman 1999, 2004a ve b). 
 
Di�er taraftan mühendislik e�itiminin yarat�c� dü�ünmeyi desteklemesi 
gerekmektedir (Kahraman vd 2006, 2007) . Mühendislik yakla��mlar� yarat�c� 
olmak zorundad�r. Bu zorunluluk, do�rudan yarat�c�l�k tan�m�ndan 
kaynaklanmaktad�r: Yarat�c�l�k ise, 

- Evrensel de�erlerle uyumlu, toplum için özel bir de�eri olan yepyeni bir �ey 
yapmak veya olan bir �eyi daha önce girmedi�i bir biçime dönü�türmek; 

- Problemleri, bilgi bo�luklar�n� anlama, hissetme, hipotez (varsay�mlar) 
olu�turma, bu varsay�mlar� test edip de�i�tirme ve sonuçlar� aç�klama süreci; 

- Yeni fikirler geli�tirme, problemlere ve mevcut olanaklara yönelik yeni bak�� aç�lar� 
ke�fetme yetene�i; 

- �nsan ya�am�n� zenginle�tirmek, geli�tirmek için problemlere ve mevcut 
olanaklara yarat�c� çözümler uygulama yetene�i;  

- Yeni fikirler üretmek için mevcut unsurlardan haberdar olmak, bunlar� 
gözlemlemek, hayal etmek ve kavramsalla�t�rmak, yeniden düzenlemek  

olarak tan�mlanmaktad�r (Torrance, 1963; Farid v.d., 1993; Stouffer v.d. 2004).  
 
Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesinin baz� bölümlerinde 
uygulanmakta olan (Güzeli� 2006) probleme/projeye dayal� ö�renme (PDÖ), 
ö�rencileri gerçek hayat tarz�ndaki projelerle yarat�c� bir biçimde u�ra�malar� için 
zorlamaktad�r. Uzun dönemde, PDÖ, ö�rencileri hem dersler aras�nda ili�ki 
kurmaya hem de mühendislik disiplini s�n�rlar�ndaki problemleri aramaya ve 
çözmeye zorlamaktad�r.  
 
Probleme dayal� ö�renme sürecinin ay�rt edici dört ana bile�eni oldu�u söylenebilir: i) 
ö�renci merkezli olu�u, ii) probleme dayal� olmas�, iii) bütünle�tirilmi�, peki�tirilmi� bilgi 
kullan�m�, iv) bilgi okuryazarl��� için teknoloji kullan�m� gereklili�i (Mourtos 1997). Bu 
çerçevede, PDÖ bile�enlerinin mühendislik e�itiminde yarat�c�l��� te�vik edici nitelikte 
oldu�u görülmektedir. 
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Bilgi toplumu yolunda üniversiteler bilgiyi eyleme dönü�türmeye yönelik bilinçli 
stratejiler üretmek görevini üstlenmek zorundad�r. AR-GE çal��malar�n�n artarak 
sürdürülebilmesi, yeni teknolojilerin ve bilgi üretiminin gerçekle�tirilmesinin 
yan�s�ra, ülkedeki mevcut bilgi ve becerilerin de�erlendirilmesine yönelik bilgi 
yönetimi stratejilerinin geli�tirilmesi de üniversitenin sorumluluk alan�ndad�r 
(Baran ve Kahraman 2008, 2009). 
 
E�itimin uzun süreli, yorucu ve zorlu bir süreç oldu�u gerçe�i dikkate al�n�rsa, 
e�itime ili�kin sorunlar�n bir kalemde ortadan kald�r�labilece�i, mükemmel bir 
sistem önermenin imkâns�z oldu�u ortadad�r. Sorunlar�n çe�itlili�i ve de�i�kenli�i 
ise, Yüksek ö�retim kurumlar�n�n e�itim içeriklerinin olabildi�ince dinamik, günün 
ihtiyaçlar�na yan�t veren, bilgi teknolojilerini kullanan nitelikte olmas� gereklili�ini 
do�urmaktad�r. Dolay�s�yla, 

- Bilgi teknolojilerini daha yo�un kullanan,   

- Rahat ula��labilir,  

- Ö�renci merkezli ö�renmeyi destekleyen, bütünle�mi� problemlerin e�itim 
süreçlerine daha fazla say�da kat�lmas� da çözüm yollar� aras�nda yer 
almal�d�r. 

 
 

YÜKSEK Ö�RET�MDE B�LG� TEKNOLOJ�LER� 
 
Özellikle son yirmi y�lda bilgi teknolojisi (Information Technology -IT) araçlar� t�p, 
fen, matematik, mühendislik e�itimi alanlar�nda yayg�n olarak kullan�l�r hale gelmi�tir. 
Bu araçlar sayesinde ö�rencilere yayg�n olarak say�sal analiz, benzetim (simülasyon), 
görüntüleme ve gerçek problemler üzerinde deney yapabilme imkân� sunulmu�tur. 
Böylece yüksek ö�renimde, (1) innovatif ve sorgulay�c� (2) i�birli�ine ve interaktif 
ö�renmeye aç�k,  (3) bilgi okur-yazar� mezunlar yeti�tirilmesi sa�lanm��t�r (Elgamal vd 
2005a, b). 
 
Di�er taraftan IT araçlar� hem geleneksel ö�reten-ö�renen etkile�im biçimlerinde; 
hem de bilginin payla��lmas�, da��t�lmas� ve yay�nlanmas� konular�nda önemli 
de�i�ikliklere yol açm��t�r. IT araçlar�yla ileti�im a�� altyap�s� birlikteli�inin e�itim 
alan�nda yapt��� en önemli de�i�im ise, sürecin zaman - mekân s�n�rlar�n�n 
a��lmas�n� sa�lamas� olmu�tur. 
 
E�itim sürecinde ö�rencilerin deney yapabilir olmas� ise, ö�rencinin fiziksel sürece 
bizzat kat�lmas�n� sa�lamaktad�r. Ö�renme sürecinin en önemli güdüsünün “merak 
etme dürtüsünün uyar�lmas�”  oldu�u dü�ünüldü�ünde, do�a olaylar�n� deneyler 
yoluyla göstermenin genç beyinlerin merak etme, sorgulama ve çözüm bulma 
mekanizmas�n� harekete geçirmenin en etkin yolu oldu�u görülebilecektir. Dolay�s�yla, 
e�itim sürecinin her kademesinde deneylerin ö�renme sürecinin verimlili�ini ve 
etkinli�ini artt�rd��� söylenebilir. Ancak, bu alanda çok büyük problemlerin ya�and��� 
bilinmektedir. Sorunlar çe�itli görünmekle birlikte esas itibar�yla iki temel unsura ba�l� 
oldu�u söylenebilir: 1) Ekonomik kaynaklardaki k�s�tl�l�k, 2) Fiziksel mekân (Laboratuar) 
yetersizlik - Ö�renci say�s�ndaki art��. 
 
Bu sorunlar sadece ilkö�retim ve lise kademesinde de�il, bir kaç� d���nda 
üniversitelerimizin de tümünde ya�anmaktad�r. Buna ba�l� olarak, e�itim süreci 
içinde ancak bilgisayar destekli tasar�m – çizim – analiz yöntemleri 
kullan�labilmektedir. Ö�renciler taraf�ndan yap�labilen deneysel çal��malar oldukça 
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k�s�tl�d�r. Türkiye’nin co�rafi yap�s� gere�i özel önem ta��yan deprem konusundaki 
laboratuarlar �stanbul ve Ankara’da bulunan üniversitelerde olup, ileri ara�t�rma 
niteli�indeki deneysel çal��malar için kullan�labilmektedir.  
 
Ö�retim süreci içinde e�itim amaçl� laboratuarlar arac�l���yla, ö�rencilerin deney 
ortam�nda bulunmas�n�n ö�renme süreci aç�s�ndan önemi bilinmektedir. Genel 
olarak mühendislik, özel olarak �n�aat mühendisli�i e�itiminde laboratuar 
kurman�n oldukça maliyetli ve zaman al�c� bilinmektedir. Bu nedenle, ülkemizde 
�n�aat Mühendisli�i e�itimi veren 44 üniversitenin (TMMOB – �MO 2008) - K�br�s 
(KKTC) dahil – 39’u devlet üniversitesidir (% 89). K�br�s’ta bulunan üç üniversite 
hariç tutuldu�unda, Vak�f üniversitelerinde �n�aat Mühendisli�i e�itiminin a��rl��� 
% 5’in alt�na inmektedir. Bunun temel nedeninin laboratuar olanaklar�n�n 
sa�lanmas�ndaki güçlük oldu�u aç�kt�r. 
 
E�itimini sürdürmekte olan devlet üniversitelerinin tümünde laboratuar 
olanaklar�n�n yeterli oldu�u da söylenemez. TMMOB-IMO (2008) taraf�ndan 
haz�rlanan kapsaml� rapordan görülebilece�i üzere, birçok üniversitemizde temel 
laboratuarlar yoktur ya da eksiktir. Zemin mekani�i ve yap� malzemesi 
laboratuvarlar� proje ve ara�t�rmalarda en fazla kullan�lan laboratuvarlard�r. 
Bölümlerin yakla��k yar�s�nda hidrolik, ula�t�rma ve yap� mekani�i laboratuarlar� 
bulunmamaktad�r.  
 
�n�aat mühendisli�i aç�s�ndan bili�im teknolojisi; bilgisayarlar ve sunucular ile 
ulusal veya uluslararas� verilere, veritabanlar�na ve di�er dijital verilere geni� 
ayr�nt�lara sahip graf�k destekli kullan�c� arabirimler (web siteleri) vas�tas�yla 
ula��lmas� olarak tan�mlanmaktad�r. Böylece di�er üniversitelere, ara�t�rma 
kurumlar�na, enstitülere ba�lan�larak veritabanlar�na ula��labilmekte in�aat 
mühendisli�i alan�nda meydana gelen yeni geli�meler izlenebilmektedir. Bu 
sayede, e�itimde ve uygulamada önemli ölçüde zamansal ve maddi kazanç 
sa�lanmaktad�r. Ancak, in�aat mühendili�i bölümlerinde ö�renci say�lar� ve 
bilgisayar say�lar� de�erlendirildi�inde bilgi teknolojilerinin kullan�m olanaklar�n�n 
pek de yeterli olmad��� görülmektedir (TMMO-IMO 2008). Anket tarihinden 
sonraki dönemde ödeneklerin azalt�l�p, kontenjanlar� artm�� olmas� yetersizlik 
oran�n� daha da büyütmü�tür. 
 
 

E��T�M AMAÇLI SARSMA TABLASI 
 
Kavramsal Model 
 
E�itim alan�nda internet üzerinden eri�ilebilir laboratuarlar�n (uzaktan eri�imli 
laboratuarlar); (1) zaman ve kaynaklar�n verimli kullan�m�; (2) bilgiye ula�ma 
esnekli�i; (3) fiziksel modeller yard�m� ile her ö�renci/ö�renci grubuna özel 
ö�renme f�rsatlar� getirdi�ini belirtmektedir (Elgamal vd 2005a, b; Mellors ve De 
Groot 2007). Mellors ve De Groot (2007) e�itim amaçl� sarsma tablalar�n�n sadece 
in�aat mühendisli�i ve/veya üniversite ö�rencilerinin de�il, orta ö�renim 
ö�rencilerinin de deprem tehlikesi konusunda bilinçlendirme arac� olarak 
kullan�labilece�ine dikkat çekmektedir.  
 
Dolay�s�yla bu tür laboratuar�n gerçekle�tirilmesi durumunda; (1) k�s�tl� kaynaklar�n 
etkin kullan�m�; (2) kullan�c�lar arac�l���yla, üniversiteler, kurum/kurulu�lar 
aras�nda i�birli�i süreçlerinin geli�tirilmesi; (3) e�itim ve ö�renme sürecinde sinerji 
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yarat�lmas�; (4) ileti�im teknolojileri kullan�larak geli�tirilmi� internet tabanl� 
laboratuarlar�n mühendislik e�itiminde farkl� bölümlerde etkin kullan�m�; (5) 
kurulacak uzaktan eri�imli laboratuarlarla ülke genelindeki 
ö�renci/mezun/ara�t�r�c� kullan�c�lara hizmet verilmesi aç�lmas�,  böylece yeni ve 
farkl� uygulama alanlar� yaratmak hedeflerine ula��laca�� dü�ünülmektedir. 
 
Bu dü�üncelerden hareketle, �zmir Kalk�nma Ajans�’na (�ZKA) önerilmi� ve 
desteklenmeye de�er bulunmu� bir Sosyal Kalk�nma Projesi kapsam�nda, küçük 
ölçekli yap� modellerinde kullan�labilecek bir sarsma tablas� laboratuar� 
gerçekle�tirilmeye çal���lmaktad�r. Proje kapsam�nda model deneylerinde 
kullan�labilecek bir sarsma tablas� imalat�, bu deney düzene�ine uzaktan eri�ime 
olanak sa�layan bir web sitesi ve uzaktan eri�im için gerekli ara yüzleri 
destekleyecek yaz�l�mlar�n geli�tirilmesi hedeflenmi�tir (�ekil 1). 
 

 
�ekil 1: Webdensars uzaktan-eri�imli sarsma tablas� laboratuar�n�n  

�ematik gösterimi 
 
 
Projenin Hedefleri 
 
Uzaktan eri�imli internet tabanl� sarsma tablas� laboratuar� öncelikle, ö�rencilere 
basit yap� modelleri kullanarak sarsma tablas� testleri yapma olana�� verecektir. 
Bu amaçla, tek do�rultuda çal��an bir sarsma tablas�yla, tabla üzerine ba�lanm�� 
yap� modelinin kullan�m� planlanmaktad�r. Böylece basit yap� modelleri 
kullan�larak, yap�lar�n dinamik yer hareketi alt�ndaki davran��� incelenebilecek; 
temel kavramlar anlat�labilecektir. 
 
Projenin ana hedefi DEÜ Mühendislik Fakültesi �n�aat Mühendisli�i Bölümü Yap� 
Mekani�i Laboratuar�na uzaktan-eri�imli internet-tabanl� sarsma tablas� 
laboratuar� kurulmas�d�r. Kurulacak olan alt yap�n�n kontrolü (tele-operation) ve 
gözlemlenmesi (tele-presence) bilgi teknolojisi araçlar� kullan�larak, internet 
üzerinden standart bir internet taray�c�s� ile kolayl�kla yap�labilecektir. Masaüstü 
sarsma tablas� üzerine gerçek mühendislik yap�lar�n�n küçük ölçekli modelleri 
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yerle�tirilerek testler (deprem benzetimi) yap�labilecek ve laboratuar�n uzaktan 
eri�im özelli�i sayesinde ülkemizin di�er ilgili tüm mühendislik bölümlerinin veya 
ilgili kullan�c�lar�n�n da hizmetinde olacakt�r.  
 
Bu ba�lamda projenin özel hedefleri: (1) DEÜ �zmir’de olu�turulan yeni bir e�itim 
laboratuar�n�n �zmir-Ege Bölgesi-Ülke genelinde tan�t�m�n�n sa�lanmas�; (2) Dokuz 
Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bölümlerinde sürdürülen lisans ve 
lisansüstü e�itim kapsam�nda,  ilgili konularda kullan�lacak e�itim amaçl� 
masaüstü sarsma tablas� testleri yapabilmektir. Böylece e�itim süreci laboratuar 
ortam�nda gerçekle�tirilen uygulamalar, ödevler, dönem içi ya da grup projeleriyle 
desteklenecektir. 
 
Projenin genel hedefi deneyle desteklenmi� e�itim – ö�renme - sentezleme süreci, 
gelece�in mühendislerine deprem etkilerine dayan�kl� yap� tasar�m�/mevcut 
yap�lar�n deprem davran���n�n iyile�tirilmesi konular�nda yenilikçi yakla��mlar 
kazand�rmas�d�r. Uzaktan eri�imli laboratuar sundu�u olanaklarla, geleneksel 
in�aat mühendisli�i e�itimini, önemli düzeyde de�i�tirecek ve geli�tirecektir. 
Projenin daha geni� kapsamdaki e�itim hedefleri ise �unlard�r: 

- Ö�rencilere kendi ba�lar�na ö�renme ortam� sa�layarak, ö�renme sürecine 
deneme-yan�lma yöntemlerini dâhil etmek,  

- Grup projeleri ile ö�renciler aras�ndaki i�birli�ini ve etkile�imi destekleyen çok 
yönlü bir ö�renme ortam� sa�lamak,  

- Genellikle büyük maliyetler gerektiren deney yapma etkinli�ini e�itim 
sürecinin bir parças� haline getirmek,  

- Ara�t�rma makaleleri/raporlar arac�l���yla, ikinci elden ula��lan test ve 
ara�t�rma deneyimini do�rudan ö�renme ortam�na ta��mak, 

- Uzaktan eri�imle gerçekle�tirilebilen deney destekli dersler olu�turulmas� 
yönünde örnek olu�turmak.  

- Projenin tamamlanmas� durumunda daha uzun süreli hedefler a�a��da 
tan�mlanm��t�r: 

 
a) E�itim alan�nda: öncelikle bu pilot uygulama, sonras�nda bölgedeki di�er 

üniversitelerin kat�l�m�yla, uzaktan eri�imli laboratuarlar aras�nda i�birli�i 
olu�turmak; Farkl� birikim ve altyap�ya sahip ö�rencilerin bilgi teknolojileri 
araçlar�n�n kullan�m� ile bir araya geldi�i deneysel aya�� olan bir e�itim a�� 
kurarak ortak e�itim hedefleri geli�tirmek; ��birli�ini uluslararas� boyuta 
ta��yarak e�itim süreçlerine uluslararas� katk� sa�lamak. 

 
b) Üniversite-sanayi alan�nda:  üniversite i�birli�ini destekleyici yarat�c� 

ortakl�klar geli�tirilmesi ve yeni teknoloji ve ürünlerin üretimine katk�da 
bulunmak. 

 
c) Ülke ekonomisine katk�: deprem s�ras�nda yap� davran��lar�n�n do�ru 

kavrat�lmas�n�n mühendislik uygulamalar�nda yarat�c� çözümler geli�tirmeye 
katk�s� sayesinde, uzun vadede deprem sonucunda olu�an kay�plar�n asgari 
düzeye inmesini sa�lamak. 
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Laboratuar�n Kullan�m� 
 
Ö�renciler, olu�turulmas� dü�ünülen bu laboratuar düzene�i ile derslere deneysel 
yöntemler kullanarak bilgilendirici, e�lenceli ve ö�renmeyi te�vik edici bir �ekilde 
aktif olarak kat�labileceklerdir. Bu tip bir ö�renme ortam�, olgular hakk�nda fiziksel 
bilgi-görgü ve kal�c� bilgi birikimi olu�turulmas� için son derece yararl� bir araç 
olacakt�r. 
 
Webdensars projesinin bir aya�� olan Webdensars web sitesi 
(webdensars.deu.edu.tr), ö�rencilere basit yap� modelleri kullanarak sarsma 
tablas� testleri yapma olana�� verecektir. Proje kapsam�nda kullan�lmak istenen 
tek do�rultuda çal��an ve dinamik yer hareketini benze�tiren bir sarsma tablas� 
(�ekil 1), üzerine ba�lanm�� yap� modellerini dinamik etkilere maruz b�rak�r. Bu 
modellerin deprem hareketi ve/veya harmonik sinyaller (periyodik hareket) 
alt�ndaki davran��� sarsma tablas� ve yap� modelleri üzerine yerle�tirilen 
deplasman (LVDT) ve ivmeölçerler arac�l���yla ölçülebilir. Ö�renciler geli�tirilecek 
olan web sitesine standart internet taray�c�lar�n� kullanarak eri�ebilecek, 
uygulamak istedikleri harmonik hareketi ve/veya deprem yer hareketini seçerek, 
deneyi gerçekle�tirebilecektir. Deney esnas�nda, deney düzene�i üzerine 
ba�lanm�� yap� davran��� video kameralar kullan�larak gerçek-zamanl� 
kaydedilecek ve internet üzerinden standart video aktarma teknolojileriyle 
kullan�c�lar taraf�ndan da izlenebilecektir.  
 
Sensörler (ivmeölçer ve LVDT) vas�tas� ile toplanm�� deney verileri grafik olarak 
i�lenebilecek, internet taray�c�lar� üzerinde çizimler görüntülenebilecek, sinyal 
i�leme teknikleriyle kullan�larak de�erlendirilmi� yap� tepkisi analizleri hakk�nda 
bilgi edinebileceklerdir. Deney sonucu elde edilen verinin kullan�c�lar taraf�ndan 
ki�isel bilgisayarlar�na indirilmesine olanak sa�lanacakt�r. Böylece, konuyla 
yak�ndan ilgili olan kullan�c�lar (örn. �n�aat mühendisleri) daha detayl� analiz 
yapma olana��na sahip olmalar� öngörülmektedir.  
 
Kullan�c�lar, haz�rlad�klar� say�sal analiz programlar�n� kullanarak deneysel yolla 
elde edilen yap� davran���n�, say�sal model kullanarak elde edilmi� davran��la 
kars�la�t�rabilecektir. Bu amaçla, kullan�c�lar�n programlar�n� webdensars internet 
sitesi üzerinden çal��t�rmas� planlanmaktad�r. Planlaman�n amac�, kullan�c�n�n 
say�sal analiz sonuçlar� ile deney sonuçlar� aras�ndaki olas� farkl�l�klar� ki�isel 
deneyimiyle izlemesi ve nedenleri sorgulamas�n�n sa�lanmas�d�r. Kullan�c�lar�n bu 
sorgulama sonucunda, say�sal modellerindeki baz� parametreleri de�i�tirerek 
deney sonuçlar�yla uyumlu hale getirmeye çal��mas�, bu süreçte de dinamik etkiler 
aç�s�ndan davran��� etkileyen en önemli parametreler hakk�nda fark�ndal�k 
geli�tirerek, depreme dayan�kl� yap� tasar�m� konular�nda içgörü olu�turmalar� 
beklenmektedir. Sonuç olarak kullan�c�lar, yap�lar�n dinamik davran��� konusunda 
hem teorik hem de pratik bir bilgi-görgü sahibi olacakt�r.  
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SONUÇ ve ÖNER�LER 
 
E�itim uzun, zorlu ve pahal� bir süreçtir. Ekonomik kaynaklar�n k�s�tl�l��� süreci 
gerek ki�iler, gerekse toplumlar aç�s�ndan daha da güçle�tirmektedir. Dolay�s�yla, 
k�t ekonomik kaynaklar�n verimli, sürdürülebilir, kaliteyi artt�r�c� yönde, ö�renci ve 
ö�retim elemanlar�n� te�vik edici biçimde kullan�lmas� zorunludur. Yüksek ö�retim 
sürecinde, özellikle de mühendislik e�itiminde sürecinde, yarat�c� dü�ünme 
yeteneklerini geli�tirmeyi destekleyen, mevcut kaynaklar�n etkin de�erlendirildi�i, 
co�rafi s�n�rlar� kald�rabilecek özellik ta��mas� nedeniyle bilgi teknolojilerinin daha 
yo�un kullan�lmas� gerekmektedir. Bilgi ça�� tan�m� gere�i,  yüksek ö�retimin bu 
alanlar� desteklemesi ve daha yo�un kullan�m� kaç�n�lmazd�r. 
 
Projenin gerçekle�tirilmesi bu konuda at�lmas� gereken çok say�da ad�mdan biridir. 
Bu alanda, ara�t�r�c�lar�n daha çok desteklendi�i yarat�c� projelerin ço�almas�, 
gerek in�aat mühendisli�i e�itimi, gerekse ülkemiz için büyük önem ta��maktad�r. 
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�N�AAT MÜHEND�SL��� E��T�M�NDE GEOTEKN�K B�L�M� �LE �LG�L� 
MESLEK� SORUMLULUKLARIN B�L�NÇLEND�R�LMES� 

 
Zeki Gündüz, U�ur Da�deviren* 

 
 

ÖZET 
 

Türkiye’de in�aat mühendisli�i lisans e�itimi; yap�, mekanik, yap� malzemesi, 
ula�t�rma, hidrolik, yap� i�letmesi, geoteknik anabilim dallar� taraf�ndan 
düzenlenen programlarla verilmektedir. �n�aat mühendisli�i ö�rencileri, bu 
konularda gerekli asgari e�itimi alarak in�aat mühendisi ünvan� ile mezun olurlar. 
�n�aat mühendisleri genellikle �antiye veya proje hizmetlerinde görev 
almaktad�rlar. Uygulamada çal��an in�aat mühendislerinin sürekli e�itimini 
sa�lamak üzere �n�aat Mühendisleri Odas� (�MO) taraf�ndan e�itim seminerleri 
düzenlenmektedir. Yap�lan bu e�itim seminerleri s�ras�nda, in�aat mühendislerinin 
oldukça büyük bölümünün kendi sorumluluklar� alt�nda olan baz� hizmet ve 
görevleri di�er mühendislik konular�na girdi�i dü�üncesiyle sahiplenmedikleri 
izlenmekte ve bunun sonunda ciddi s�k�nt�lar içerisinde kald�klar� ve beraberinde 
büyük ekonomik kay�plarla kar��la�t�klar� görülmü�tür. E�itim seminerlerinde 
iletilen olaylar�n genellikle geoteknik konular kapsam�nda yo�unla�t��� 
görülmü�tür. Olaylar�n özüne inildi�inde, problemlerin yanl�� bir �ekilde olaya 
dahil olan jeoloji ve jeofizik mühendisleri taraf�ndan ortaya ç�kar�ld��� 
görülmektedir. �n�aat mühendislerinin kar��la�m�� olduklar� bu durumun 
temelinde; kendi sorumluluklar�nda olan baz� görevleri sahiplenmemeleri 
yatmaktad�r. Bu durum, ancak in�aat mühendislerine kendi sorumluluklar� alt�nda 
olan görevlerin hat�rlat�lmas� ile çözülebilir.   
 
 

G�R�� 
 
�n�aat mühendisli�inde çok farkl� maksatlara yönelik olarak bina, hastane, okul, 
köprü, viyadük, havaalan�, demiryolu, karayolu, tünel, baraj, deniz yap�lar�, 
limanlar ve metro gibi çok de�i�ik mühendislik yap�lar� yap�lmaktad�r. �n�aat 
mühendislerinin uygulamada kar��la�aca�� konular�n çözümünde yard�mc� olacak 
bilgi ve beceriler; in�aat mühendisli�i e�itimi süresi içerisinde, yap�, mekanik, yap� 
malzemesi, ula�t�rma, hidrolik, yap� i�letmesi, geoteknik anabilim dallar� 
taraf�ndan düzenlenen programlarla verilmektedir. Böylece ö�renciler in�aat 
mühendisli�i konular�nda gerekli asgari e�itimi alarak in�aat mühendisli�i 
bölümlerinden in�aat mühendisi unvan� alarak mezun olurlar. �n�aat mühendisleri 
genellikle proje ve �antiye hizmetlerinde görev almaktad�rlar. Ara�t�rma ve 
geli�tirme hizmetlerinde görev yapanlar�n say�s� ise yok denilebilecek kadar azd�r.  
�n�aat mühendislerinin ana görevi; yapacaklar� mühendislik yap�lar�n� güvenli ve 
ekonomik olarak tasarlamak ve in�as�n� sa�lamakt�r. �nsanlar�n istifadesi için 
yap�lan tüm mühendislik yap�lar�n�n, zeminin içinde veya üzerinde oldu�unu 
dü�ünürsek, mutlaka zeminle bir ara kesiti bulunacakt�r. �n�aat mühendisinin 
görevini gerektirdi�i �ekilde yapabilmesi için; öncelikle yap�n�n yap�laca�� 
arazideki zemin özelliklerinin sa�l�kl� ve güvenilir olarak belirlenmesi gerekir. Hiç 
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�üphesiz bu konular in�aat mühendislerine geoteknik anabilim dal� taraf�ndan 
aktar�lmaktad�r. Geoteknik anabilim dal�n�n amac�; in�aat mühendislerine 
yapaca�� mühendislik yap�lar� ile ilgili olarak zeminden kaynaklanabilecek 
sorunlar� ve bu sorunlar�n çözümü için gerekli yöntem ve yollar� aktarmakt�r.  
 
Geli�en dünyada, ihtiyaçlar�n kapsam� ve �ekli sürekli de�i�mektedir. Bu 
ihtiyaçlara cevap verebilmek için, bilim dallar�n�n birbirine yak�n disiplinlerle bir 
arada çal��mas� gerekmektedir. �n�aat mühendisli�inin bir uzmanl�k alan� olan 
geoteknik mühendisli�i de jeoloji mühendisli�i ve jeofizik mühendisli�i ile yak�n 
temas halindedir. Ancak bu durum, uygulamada çal��an baz� in�aat 
mühendislerinin, geoteknik problemlerin çözümünde kendilerini yetkin 
görmemelerine ve çözümün jeoloji ve jeofizik mühendislerince yap�laca�� gibi 
yanl�� bir kan�ya kap�lmalar�na neden olmaktad�r. Bu dü�ünce tarz�ndan in�aat 
mühendislerinin bir an önce kurtar�lmas� gerekir. Konuya sahip ç�k�lmad��� 
takdirde gerek in�aat mühendisli�i gerekse toplum telafisi mümkün olmayacak 
kay�plara maruz kalacakt�r. 
 
Bu çal��mada, in�aat mühendisli�inin bir bilim dal� olan geoteknik 
mühendisli�inin, in�aat mühendisli�indeki yerinin ve çal��ma konular�n�n 
hat�rlat�lmas� gerekli görülmü�tür. Ayr�ca, zemin ve temel etüd çal��malar�nda, 
yanl�� bir �ekilde konuya dahil edilen jeoloji ve jeofizik mühendisli�inin geoteknik 
mühendisli�indeki yeri aç�klanm��t�r. �n�aat mühendislerinin, belki de geotekni�i 
çok fazla sahiplenmemelerinin sonucu olarak yeni düzenlemelerde, jeoloji ve 
jeofizik mühendislerine ald�klar� e�itimin çok d���nda sorumluluklar yüklendi�i 
gösterilmi�tir. Çal��mada son olarak, geoteknik mühendisli�inin, in�aat 
mühendisli�inin bir dal� oldu�unun tekrar hat�rlat�lmas� için yap�lmas� gereken 
baz� önerilere yer verilmi�tir.   
 
 

�N�AAT MÜHEND�SL���NDE GEOTEKN���N YER� 
 
�nsano�lu ya�ad��� dünya üzerinde ya�am�n� sürdürebilmek için bir tak�m yap� ve 
tesisler yapmaktad�r. Bu yap� ve tesisleri yaparken de sürekli olarak yeryüzünün 
�eklini de�i�tirmektedir. Tabiatta mevcut olan denge insanlar taraf�ndan sürekli 
olarak zorlanmaktad�r. Bu de�i�im tabiat�n dengesini bozacak düzeye eri�ince 
bundan yine insanlar zarar görmektedirler. Örne�in ormanlar�n tahrip edilmesi ile 
sellerin olu�umuna zemin haz�rlan�r. Bilimin amac� do�adaki mevcut dengeyi 
do�ru bir �ekilde okumak ve dengeyi korumakt�r. Bu noktada in�aat mühendisine 
dü�en görev yapaca�� mühendislik yap�lar�nda do�ada olan mevcut dengeyi 
korumak olmal�d�r. Bu i�levi yapabilmek için ise öncelikle do�adaki mevcut 
dengenin ne oldu�unu do�ru olarak anlayabilmek gerekir. Bu dengenin 
argümanlar� do�ru bir �ekilde ö�renilir ise yap�lacak yap�lar�n güvenli�i 
sa�lanabilir. Aksi halde yap�lacak yap�lar�n güvenli�i zedelenmi� olacakt�r. 
�nsanlar mühendislik yap�lar�n� yaparken yeryüzü üzerinde yapt��� de�i�iklik 
genelde iki �ekilde olmaktad�r. Bunlar�n birincisinde kaz�lar, ikincisinde ise dolgu 
veya yap�lar�n te�kili �eklinde olmaktad�r. Her iki faaliyette de yeryüzü üzerinde 
gerilme durumu de�i�tirilmektedir. Meydana gelen gerilme durumu de�i�imi 
dengeyi bozacak �ekilde olmas� durumunda, zeminde göçme ve heyelan �eklinde 
ciddi problemlerle kar��la��l�r. Bu durum beraberinde üzerinde yer alan 
mühendislik yap�lar�n�n kullan�lamaz duruma gelmesine sebep olur.  
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�n�aat mühendisli�inde çok farkl� maksatlara yönelik olarak yap�lan yap�lar�n ya 
zeminin içinde ya da üzerinde yap�ld���n� dü�ünürsek, zeminle ilgili olarak bir ara 
kesiti bulunmaktad�r. Her yap�; temeli alt�nda bulunan zemin tabakalar�nda yap� 
yükü ile orant�l� olarak gerilmelerin ve deformasyonlar�n meydana gelmesine 
sebep olur. Zemin tabakalar�nda meydana gelen bu deformasyonlar, üzerinde 
bulundu�u yap�da arzu edilmeyen ilave zorlamalara yol açar. Bu yap�lar�n bir 
bölümünde geoteknik konusu a��rl�kta olmas�na kar��l�k baz�lar�nda ise daha az 
a��rl�kta olabilmektedir. Yap� ile zemininin kar��l�kl� tesirlerini aç�klamak, bu 
tesirlerin büyüklü�ünü önceden belirleyebilmek oldukça önemli olmaktad�r. Zemin 
davran��lar� ve çözüm yöntemleri geotekni�in u�ra�t��� konular�n ba��nda 
gelmektedir.  
 
�n�aat mühendisleri hem yap�n�n yer ald��� zeminin, hem de tasarlad��� 
mühendislik yap�s�n�n ortam özelliklerini bir arada dü�ünüp projelendirmeyi buna 
göre yapmak zorundad�r. Burada, yap� farkl� bir ortam, yap�n�n yer ald��� zemin 
katmanlar� farkl� bir ortamd�r. Zemin ortam�n�n özelliklerini çok fazla de�i�tirmek 
mümkün de�ildir. �n�aat mühendisi öncelikle, zemin ortam�n�n özelliklerinin 
geoteknik aç�dan incelemesini tamamlamakta ve daha sonra yapabilece�i 
de�i�iklikleri de göz önünde tutarak mühendislik yap�s�n� projelendirmektedir. Bu 
nedenle, statik projelendirme öncesinde, yap� alt�ndaki zeminin davran�� 
özelliklerinin do�ru bir �ekilde belirlenmesi gerekmektedir.  
 
 

GEOTEKN�K MÜHEND�SL���N�N U�RA�TI�I KONULAR 
 
Geoteknik mühendisli�i; zemin, kaya ve yeralt� suyu ile bunlar�n mühendislik 
projelerinin tasar�m�, yap�m� ve i�letilmesi ile ili�kisini ele alan in�aat mühendisli�i 
dal�d�r (Coduto, 2006). 1980’li y�llara kadar Zemin Mekani�i ve Temel �n�aat� 
olarak bilinen bu bilim dal�n�n ad� dilimize �ngilizce (Geotechnical) kar��l��� olan, 
Geoteknik kelimesi olarak girmi�tir (Ansal, 2000). Bilim dal�, 1980’lerin ba��ndan 
beri bilinçli ve kas�tl� bir yakla��mla Geoteknik/Jeoteknik isim karma�as� içerisine 
sokulmu�tur (Soygür ve Mutlu, 2005). Ayr�ca, geoteknik bilim dal�n�n, esas olarak 
zemin mekani�i ve temel mühendisli�inden olu�tu�u da kimi çevreler taraf�ndan 
unutturulmaya çal���lmaktad�r. Geoteknik mühendisli�i, her �eyden önce iyi bir 
mekanik, mukavemet ve hidrolik bilgisi ve buradaki kavramlar� zemin mekani�ine 
uygulayabilme yetene�i gerektirir. Ancak bu tek ba��na yeterli de�ildir. Elde edilen 
veriler, bir tasar�m için kullan�ld���nda ve uygulamaya konuldu�unda gerçek 
anlam�yla geoteknik mühendisli�inden bahsedilebilir.  
Günümüzde geoteknik mühendisli�inin ba�l�ca çal��ma alanlar� �u �ekilde 
özetlenebilir: 

- Yap� yüklerinin güvenle zemine aktar�lmas�n� sa�lamak için bazen yüzeysel 
temel, bazen de derin (kaz�kl�) temel projelendirmeleri, 

- Deniz, nehir içinde ve k�y�lar�nda yap�lacak köprü ayaklar�n�n temel tasar�m�, 

- Barajlar�n tasar�m� ve yap�m a�amalar�, 

- Karayolu, baraj gibi büyük dolgu i�lemlerinin gerçekle�tirildi�i projelerde en 
uygun s�k��t�rma özelliklerinin seçimi ve in�aat sonras� oturmalar�n 
s�n�rland�r�lmas�, 

- Tünel güzergâhlar�n�n belirlenmesi, uygun delme yöntemlerinin seçilmesi, 
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- �ev ve yamaç stabilitesine uygun kaz�, in�aat ve uygun destek sistemlerini 
belirlenmesi, 

- Deprem, dalga yükleri gibi tekrarl� yükler alt�ndaki temel zeminlerinin 
göçmeye kar�� tasar�m�, 

- Zemin ve kaya numuneleri elde etmek için ara�t�rma sondajlar� aç�lmas�, 

- Zemin etütleri için al�nan numunelerin proje kapsam�na uygun olarak 
laboratuar deneylerinin yap�lmas� ve mühendislik özelliklerinin belirlenmesi, 

- Zeminlerin baz� arazi deneyleri ile yerinde geoteknik özelliklerinin 
belirlenmesi, 

- Yap�lar için gerekli olan zemin ve temel etüt (geoteknik) raporlar�n�n 
haz�rlanmas�. 

- �n�aat öncesinde ve s�ras�nda, temel kaz�s�n�n yap�m� s�ras�nda al�nacak 
önlemlerin belirlenmesi, drenaj için gerekli sistemin seçimi, 

- Yap�lacak olan mühendislik yap�s�na uygun zemin ko�ullar�n�n bulunmamas� 
durumunda, uygun iyile�tirme yönteminin seçimi, projelendirilmesi ve 
uygulanmas�. 

 
 

GEOTEKN�K MÜHEND�SL���NDE  
JEOLOJ� VE JEOF�Z�K MÜHEND�SL���N�N YER� 

 
17 A�ustos Marmara ve 12 Kas�m Düzce Depremleri ile birlikte mühendislik 
yap�lar�n�n in�as� öncesinde zemin etüt çal��malar�n�n önemi bir kez daha ortaya 
ç�km��t�r. Bu tarihe kadar zemin etüt raporlar� “geoteknik rapor” ad� alt�nda in�aat 
mühendisli�ince yürütülmü�tür. Depremden bu yana zemin etüt çal��malar�n�n 
önemine kar��n, Jeoloji ve Jeofizik Mühendisli�i meslek guruplar�n�n, bu etütleri 
kendi çal��ma alanlar� içerisine dahil etme çabas�na girdikleri görülmektedir. Bu 
bölümde, öncelikle, zemin etüt çal��malar�nda bu disiplinlerin görev ve 
sorumluluklar� özetlenecektir. Daha sonrada, bu disiplinler aras�ndaki çat��malara 
de�inilecektir.  
Zemin ara�t�rmalar�, bir in�aat yap�s�n�n ekonomik ve güvenli �ekilde meydana 
getirilmesini sa�lamak için yap�ld���na göre, zemin mekani�i ve temel in�aat� 
bilgisiyle donanm�� bir in�aat mühendisinin her a�amada i�in içinde olmas� 
gerekti�i aç�kt�r. Birand (2000), zemin ara�t�rmas� ve ara�t�rma a�amalar�n�n 
kimlerin sorumlulu�unda olmas� gerekti�ini detayl� bir �ekilde aç�klam��t�r. Burada 
özetlenecek olunursa;  

- Genel arazi gözlemleri, genel arazi tan�mlama deneyleri, mevcut harita ve 
dokümanlar�n de�erlendirilmesi, bulgular�n sentezi ve takdimi in�aat veya 
jeoloji mühendisleri taraf�ndan yap�labilir. Gerekli olmas� durumunda, jeofizik 
deneyler, jeofizik mühendisleri taraf�ndan yap�larak, bir rapor halinde takdim 
edilir. 

- Haz�rlanan rapor sonras�, önerilen yap�n�n jeoloji haritalar�na tatbiki ve uygun 
sondaj say�s�, derinli�i, gerekli arazi deneyleri ve laboratuar deneyleri için 
al�nacak numune derinliklerinin planlanmas� in�aat ve jeoloji mühendislerinin 
ortak çal��mas� ile gerçekle�tirilir.  
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- Planlanan i�lerin arazide yap�lmas� i�lemleri in�aat veya jeoloji mühendisleri 
taraf�ndan yap�labilir. 

- Elde edilen sonuçlar�n, yap�-zemin etkile�imi çerçevesinde de�erlendirilmesi, 
uygun temel tipi ve boyutlar�n�n seçilmesi, gerekli durumlarda zeminde 
yap�lmas� önerilecek iyile�tirme yöntemleri, temelin ta��ma gücü, oturma 
hesaplar�, s�v�la�ma analizleri, �ev durayl�l���, kaz� güvenli�i gibi zemin 
mekani�i ve temel in�aat� bilgisi gerektiren a�amalar ise sadece in�aat 
mühendisinin görev ve kapsam�na girmektedir.  

- Kaya ile özde�le�en i�lerde (tüneller gibi), in�aat mühendisleri; tünel jeolojisi 
ve yap�m teknikleri konusunda uzman jeoloji mühendisleri ile birlikte çal���r.  

 
Görüldü�ü gibi, bir zemin etüt raporunun haz�rlanmas� için disiplinler aras� 
çal��man�n gereklili�i gayet aç�kt�r. Ancak, Jeoloji ve Jeofizik Mühendisleri 
Odalar�n�n, kendi kapsamlar� d���nda kalan bölümleri de sahiplenmeye 
çal��malar�, beraberinde disiplinler aras� çat��may� da getirmektedir. Ülkemizde, 
bu disiplinler aras�ndaki çat��ma, 1980’lerin ba��ndan beri devam eden 
Geoteknik/Jeoteknik kelime karma�as� ile ba�lamaktad�r. Jeoloji Mühendisleri 
Odas� (JMO), 2005 y�l�nda, tart��maya Türk Dil Kurumu (TDK) ve Yüksek Ö�retim 
Kurulu (YÖK)’nu da katarak, kelime tart��malar�yla, Geoteknik Mühendisli�ini 
sahiplenme çal��malar� içerisine girmi�tir. YÖK, 27.09.2006 tarihli yaz�s�nda, 2547 
say�l� Yüksekö�retim Yasas� öncesinde, üniversitelerin �n�aat Mühendisli�i Bölümü 
bünyesindeki “Zemin Mekani�i” ve “Temel Mühendisli�i” adl� iki ayr� bilim dal� 
birle�tirilerek, yurtd���ndaki geli�melere de paralel olarak “Geoteknik” anabilim 
dal� olarak tan�mland���n� tekrar vurgulam��t�r. Bu olu�umun do�al bir sonucu 
olarak, in�aat mühendisli�inin geoteknik uzmanl�k alan�n�n, yaln�zca zemin 
mühendisli�i ile de�il, bunun çok ötesinde temel mühendisli�i problemleriyle 
u�ra�t��� ve bu nedenle geoteknik mühendisli�inin, in�aat mühendisli�i içinde 
mütalaa edilmesi gereklili�i hakk�ndaki dü�ünceler bir kez daha yinelenerek, 
geoteknik kavram�n�n kullan�m� yönünde son nokta konulmu�tur.  
 
Mühendislik yap�lar�n�n projelendirilmesi için gerekli zemin etüt raporlar�n�n 
haz�rlanmas�, �n�aat-Jeoloji-Jeofizik disiplinlerinin ortak çal��mas�n� 
gerektirmektedir. Burada önemli olan husus, her disiplinin kendi alan�yla ilgili 
konular hakk�nda çal��mas�n� gerektirecek uygun yönetmeliklerin geli�tirilmesi 
zorunlulu�udur. Bu yönetmeliklerin, disiplinlerin, di�er disiplinlere müdahalesine 
yol açmayacak �ekilde haz�rlanmas� gereklidir. Ancak, 19.08.2008’de yürürlü�e 
giren, “Planl� Alanlar Tip �mar Yönetmeli�i”nin 57. maddesinde, yap� ruhsat� i�leri 
için uyulmas� gereken esaslar ba�l��� alt�nda, Bay�nd�rl�k ve �skân Bakanl���’n�n 
konuyu çözmek yerine daha da karma��k bir hale getirdi�i görülmektedir. Bu 
maddeye göre, statik projeye esas te�kil edecek zemin etüdü (jeoteknik etüt) 
raporunun; 

1. Yeralt�n�n dinamik esneklik direni�leri ve yerin dayan�m�, ta��ma gücü, yeralt� 
suyu varl���, yeralt� yap�s�, deprem bölgelenmesi, yer k�r�kl�klar�n�n hareketleri, 
oturma, s�v�la�ma ve yer kaymalar�n�n boyutlar� gibi zeminin fizikî özelliklerini 
belirleyen çal��malar yönünden jeofizik mühendislerince, 

2. Sondajlar, arazî çal��malar�, zemin ve kaya mekani�î, lâboratuar deneylerini 
ihtiva eden zemin-yap� etkile�iminin analizinde kullan�lacak temel-zemin, 
zemin profili ve zemini olu�turan birimlerin fizikî ve mekanik özelliklerini konu 
alan çal��malar yönünden jeoloji mühendislerince,  



1. �N�AAT MÜHEND�SL��� E��T�M� SEMPOZYUMU, ANTALYA

434

3. Zemin mekani�i, zemin dinami�i ve zemin emniyet gerilmesi hesaplamas� gibi 
çal��malar yönünden in�aat ve jeoloji mühendislerince, mühendislik hizmetleri 
standartlar�na uygun olarak haz�rlanmas� gerekti�i belirtilmektedir.  

 
Yukar�daki yönetmelik maddesinde jeoloji ve jeofizik mühendislerine verilen 
yetkiler incelendi�inde, asl�nda bu disiplinlerin, “bu ara�t�rmalar�n önemli bir 
k�sm�n� yapabilecek kadar iyi bir e�itim al�p almad�klar�” sorusu akla gelmektedir. 
Bu sorunun cevab� için, bu disiplinlerin üniversitede ald�klar� e�itimlere ve 
geoteknik bilimine bak�� aç�lar�n�n incelenmesi yararl� olacakt�r. 
 
JMO’ya göre, jeoloji mühendisli�i; jeoloji biliminin veri, teknik ve ilkelerini her 
türlü mühendislik kullan�ma sunmak üzere, proje alan�n�n 4 boyutlu (x-y-z-t) 
jeolojik modelini haz�rlamak ve jeolojik verileri yorumlamak, yeralt� suyu ortam ve 
hareketleri ile kaya ve zemin özelliklerine ili�kin kavramsal modelleri ortaya 
koymak, mühendisli�in sanat ve bilime dayal� tan�m� çerçevesinde, yerkabu�unu 
olu�turan malzeme özelliklerini incelemek, tan�mlamak, sorunlar� önceden 
belirlemek ve sorunlara kar�� mühendislik çözümlerini geli�tirmek olan 
mühendislik dal� olarak tan�mlanmaktad�r. Jeoloji mühendislerine göre, geoteknik; 
kaya mekani�i, zemin mekani�i ve mühendislik jeolojisi alt disiplinlerinin 
bile�kesinden olu�maktad�r (Türkel, 1994). JMO’nun kendi tan�mlar�ndan, 
geotekni�in temelini olu�turan konular�n asl�nda jeolojinin içeri�inde yer almad��� 
ortaya ç�kmaktad�r. Ülkemizdeki üniversitelerin Jeoloji Mühendisli�i Bölümlerinin 
baz�s�nda zorunlu olarak haftal�k 2-3 saatlik zemin mekani�i dersi yer almakta ve 
bu k�sa zamanda çok geni� bir içerik verilmeye çal���lmaktad�r. Bunun da 
ö�renciler için, sadece genel bilgi edinme haline dönü�tü�ü gözlenmektedir. 
Ayr�ca, bu bölümde Temel �n�aat� / Temel Mühendisli�i ile ilgili herhangi bir ders 
ise müfredatlar�nda yer almamaktad�r. Buna ra�men, oturma davran��� (özellikle 
konsolidasyon) ve s�v�la�ma kavramlar�n�n temelini olu�turan bo�luk suyu bas�nc� 
kavram� hakk�nda bilgi sahibi bile de�illerken, zemin dinami�i, temel ta��ma gücü 
gibi konularda söz sahibi olabilmeleri dü�ündürücüdür.  
 
Jeofizik Mühendisli�i ise, yak�n zamana kadar jeoloji bölümlerinde bir anabilim 
dal� olarak görülmekteydi. Günümüzde, yerkürenin fiziksel özelliklerinin ölçülmesi, 
al�nan ölçümlerin matematik ve fizik esaslar�na göre i�lenmesi, yorumlanmas�, 
elde edilen bilgilerin insanl���n yarar�na kullan�lmas� olarak tan�mlanmaktad�r. 
Disiplinin ana ilgi alanlar�; yerin çekim, manyetik, elektrik, elektromanyetik 
alan�ndaki de�i�imlerden ve sismik özelliklerinden yararlanarak ekonomik amaçl� 
yerin s�� kesimlerinin ara�t�r�lmas�; yerin ve di�er gezegenlerin manyetik, �s�sal ve 
radyoaktif özelliklerinin ve kaynaklar�n�n incelenmesi; depremlerin olu�umu, 
özellikleri, önceden kestirilmesi ve deprem dalgalar�n�n yer içinde yay�l�mlar�ndan 
yerin içyap�s�n�n ortaya ç�kart�lmas�d�r. Jeofizik yöntemler, özellikle geni� arazi 
alanlar�nda maden ve petrol arama gibi hizmetlerde, dü�ük maliyet ve zaman 
aç�s�ndan büyük avantaj sa�lam��t�r. Bu yöntemlerin, in�aat mühendisli�inde, 
zemin ara�t�rmalar�nda, yeralt� su seviyesi yeri, tabaka kal�nl�klar� ve e�imi gibi 
konularda ön bilgi edinme aç�s�ndan kullan�lmaya ba�lanm��t�r. Jeofizik 
Mühendisli�i Bölümlerinin ço�unda Zemin Mekani�i dersinin müfredata yeni 
konulmaya çal���ld��� görülmektedir. Jeofizik mühendisleri, geoteknik 
mühendisli�inin iki önemli aya�� olan zemin mekani�i ve temel mühendisli�i ile 
ilgili bilgi sahibi de�illerdir. Jeofizik yöntemlerin in�aat mühendisli�inde kullan�m 
�ekli Bay�nd�rl�k Bakanl���n�n 10 A�ustos 2005 tarihli Zemin ve Temel Etüt 
Raporlar�n�n haz�rlanmas�na ili�kin formatta da aç�kça belirtilmi�tir. Söz konusu bu 
formatta jeofizik yöntemler “ Jeofizik yöntemler sondaj çal��malar�na yard�mc� bir 
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unsur olaca�� ilkesi esas al�narak sondaj say�s�n� azaltarak arada geçilen zemin 
tabakalar�n�n belirlenmesi, özellikleri ve s�n�rlar�n�n anla��lmas� amac�yla 
kullan�labilir.” �eklinde aç�kça ifade edilmektedir. Ancak, jeofizik mühendislerinin, 
yap� özelliklerini dikkate almadan, sismik ölçümlerle zemin ve temel mühendisli�i 
ilkelerine ayk�r� olarak temel güvenli ta��ma gücü, yatak katsay�s� ve oturma 
hesaplar� yapmaktan da geri kalmad�klar� görülmektedir.  
 
�n�aat mühendisli�i e�itimi alan bir mühendis ise, geoteknik anabilim dal� 
taraf�ndan verilen genellikle Mühendislik Jeolojisi, Zemin Mekani�i I, Zemin 
Mekani�i II ve Temel �n�aat� dersleri almakta ve bu dersler kapsam�nda veya 
ba�ka bir ders olarak laboratuvar deneyleri ile de u�ra�arak haftal�k 13 saatin 
üzerinde ders almaktad�r. Ülkemizdeki hemen hemen tüm �n�aat Mühendisli�i 
Bölümlerinde zemin mekani�i laboratuvar� bulunurken, Jeoloji Mühendisli�i 
Bölümlerinin pek az�nda laboratuvar bulunmaktad�r. Ancak, ilgili yönetmeli�e 
göre, zemini olu�turan birimlerin fiziksel ve mekanik özelliklerini konu alan 
çal��malar için jeoloji mühendislerinin, in�aat mühendislerine göre daha uygun 
görülmesi dikkat çekicidir.  
 
1999 depremleri ard�ndan günümüze kadarki süreçte, zemin etütlerinin 
haz�rlanmas� için jeoloji mühendislerine büyük haklar sa�lanm��t�r. JMO da, 
geoteknik etütlerin haz�rlanabilmesi için üniversitede gerekli e�itimin verilmedi�ini 
fark ederek, üniversitelerin Jeoloji Bölüm Ba�kanl�klar�na, jeoloji mühendislerinin, 
jeolojik/jeoteknik uygulamalarda etkin olarak yer ald���n� ve bu nedenle hizmet 
kalitesinin daha da yükseltilebilmesi için “Jeoteknik” olgusunun Jeoloji 
Mühendisli�i e�itiminde zorunlu bir ders konusu olmas� gerekti�i önermi�tir 
(Jeoloji Mühendisleri Odas�, 20. Dönem Çal��ma Raporu’ndan). Buradan �u 
ç�kar�mda rahatl�kla bulunulabilir; “Jeoloji mühendisleri, yönetmelikler gere�i, 
zemin (jeolojik/jeoteknik) etüdü konular�nda etkin olarak çal��abiliyorlar, ancak 
üniversitede bununla ilgili e�itimi almadan mezun oluyorlar”.  
 
�n�aat mühendislerince 2000 y�l�na kadar mühendislik yap�lar�n�n zeminle alakal� 
durumlar� genellikle “Geoteknik Rapor” ba�l��� ile haz�rlanm��t�r. Ancak 1999 
y�l�n�n sonuna do�ru yap�lar�n davran���n� etkileyen zemin konular� ile ilgili 
raporlar�n Bay�nd�rl�k Bakanl���nca “Zemin ve Temel Etüt Raporu” �eklinde 
düzenlenmesi önerilmi�tir. Raporlara bu ba�l���n konulmas� jeoloji ve jeofizik 
mühendislerinin bir �ekilde bu konuda söz sahibi olmalar�na yol açm��t�r. Jeoloji 
ve jeofizik mühendisleri bu ba�l�ktan zemini kendilerinin tan�d�klar�n� anlamakta 
ve söz sahibi olduklar�n� zannetmektedirler. �lgili kurumlara da bu ba�l�k alt�nda 
bask� yapabilmektedirler. �n�aat mühendislerinin ise daha önce haz�rlad�klar� 
raporlar geoteknik rapor ba�l���n� ta��makta ve bu rapor içerisinde sadece zeminin 
mevcut durumunun anlat�lmas�ndan daha öte olan ve raporun haz�rlanmas�n�n 
as�l amac� olan yap� ile ilgili sorunlar�n ortaya konuldu�u ve buna ait çözümlerin 
sunuldu�u bir �ekilde idi. Geoteknik Raporun ad�n�n Zemin ve Temel Etüt Raporu 
�eklinde de�i�tirilmesi ile raporun in�aat mühendislerince cevab�n�n verilmesi 
gereken konular�n yaz�lmas�na ihtiyaç yokmu� �eklinde alg�lamalara yol açmakta 
ve zemini biz tan�yoruz diye olaya jeoloji ve jeofizik mühendisleri tek ba�lar�na 
dahil olma ata��n� kamç�lamaktad�r.  Ama ne yaz�k ki, bunlar�n haz�rlad�klar� 
raporun amac�ndan son derecede uzak oldu�u uygulamalardan rahatl�kla 
görülebilmektedir. Bu konuda çok enterasan bir rapor örne�i: �stanbul’da jeofizik 
mühendislerince haz�rlanan bir zemin etüt raporunda yeralt� suyu olmayan bir 
yerde s�v�la�ma potansiyeli de�erlendirilmesinin yap�ld��� ve bununla ilgili olarak 
onar�m� yap�lacak yap�da gerekli tedbirlerin al�nmas� ifade edilmi�tir. Maalesef, bu 
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�ekilde haz�rlanm�� rapor ilgili Bay�nd�rl�k Müdürlü�ü taraf�ndan da onaylanm�� 
durumda bulunmaktad�r.  Onaylanan bu rapor ve benzerleri; ne yaz�k ki in�aat 
mühendislerini olmayan bir problem için çözüm üretme zorunda b�rakmaktad�r. 
 
  

DE�ERLEND�RMELER VE ÖNER�LER 
 
Zemin inceleme ad�mlar�n�n gerçekle�tirilmesi s�ras�nda in�aat mühendisli�i, 
jeoloji mühendisli�i ve jeofizik mühendisli�i alanlar�n�n katk�lar�n�n olaca�� 
görülmektedir. Burada hiç �üphe yok ki zemin etütlerinin ne �ekilde ve nas�l ve 
hangi argümanlar�n ne kadar kullan�laca��na karar verecek olan geoteknik 
anabilim dal�nda uzman in�aat mühendisleri olacakt�r. Çünkü yap�lan zemin 
etütlerinin yegane gayesi yap�n�n yap�lmas� s�ras�nda ve sonras�nda zeminden 
kaynaklanabilecek sorunlara daha proje a�amas�nda uygun çözümler 
getirilmesine yard�mc� olmakt�r. Bu konudaki problemlerin çözümü in�aat 
mühendisleri ve ileri düzeyde ise geoteknik alan�nda uzman in�aat mühendisleri 
taraf�ndan verilebilmektedir. Bu çözümü yapabilmek için �üphesiz bu konuda 
çal��acak in�aat mühendislerinin zemini çok iyi tan�malar� ve do�ru 
de�erlendirebilmeleri gerekmektedir. �n�aat mühendisli�inin e�itim programlar�na 
bak�ld���nda bu konuda yeterince deneyim kazanabilmeleri için gereken e�itimi 
ald�klar� görülür. Ayr�ca, Geoteknik anabilim dal�nda doktora ve yüksek lisans 
e�itimi yapan in�aat mühendisleri bu konuda uzmanla�maktad�rlar.  

 
Olay�n tersinden bak�ld���nda ne jeoloji ve ne de jeofizik mühendisli�i e�itiminde 
in�aat mühendisli�i ile ilgili hiçbir e�itim almad�klar� aç�kça görülmektedir. Bunun 
ötesinde jeofizik mühendisli�i e�itimi içersinde zemin mekani�i ile ilgili hiçbir ders 
almad�klar� görülmektedir. Jeoloji mühendisli�i e�itiminde ise zemin mekani�i 
konular� sadece 2-3 kredilik bir ders olarak okutulmaktad�r. Bu konular�n esas�n� 
te�kil eden zemin mekani�i ve bununla alakal� dersler in�aat mühendisli�inde 
oldukça geni� bir yer tutmaktad�r. Geoteknik anabilim dal�nda uzman in�aat 
mühendislerinin ba�l�ca u�ra�� alan� yap�lar�n zemin yap� etkile�imlerine do�ru ve 
yerinde çözümler getirmektir. �n�aat mühendisli�i disiplini, yap�lacak yap�lar�n 
uzun vadeli sa�l�kl� hizmet verebilmeleri için; bölgenin iklim durumu, topo�rafya, 
jeolojik parametreler, bölgenin deprem durumu, tabii afet riskleri, yap�lacak 
yap�n�n etkiledi�i hacim içersinde kalan zemin yap�s� ve özellikleri, yap�dan 
kaynaklanacak zemin oturmalar�n miktar�, �ekli ve zamana ba�l� de�i�imi ile yap� 
özelliklerini göz önüne almaktad�r.  
 
K�saca verilen bu bilgilerden sonra herhangi bir yap� ile yap�lacak zemin etütlerini 
mutlaka geoteknik konular�nda uzmanla�m�� in�aat mühendisleri taraf�ndan 
yönetilmesi ve denetlenmesi gerekece�i ortaya ç�kmaktad�r. Yap�lan zemin 
etütlerinin sonucunda arazi ve laboratuvar sonuçlar�n�n yer ald���, topo�rafya, 
tabakala�ma, jeoloji, iklim, tabii afet riskleri (deprem, sel, heyelan, kaya dü�mesi 
vb), yeralt� suyu durumunun belirtildi�i, zemin �artlar�na uygun tasar�m ve in�aat 
yöntemleri ile ilgili önerilerin verildi�i bir raporun olu�turulmas� gerekmektedir. Bu 
çerçevede yap�lacak u�ra�lar�n büyük bir bölümü in�aat mühendisli�inin geoteknik 
anabilim dal�n� ilgilendirmektedir. �n�aat mühendisinin zemin etütleri s�ras�nda 
ihtiyaç duyaca�� miktarda ve do�rultuda jeoloji mühendisli�inin haz�rlayaca�� 
jeolojik rapor ve de�erlendirmeleri ile jeofizik mühendisli�inin jeofizik 
de�erlendirmeleri alarak kendi (in�aat mühendisli�i) de�erlendirmelerini de 
katarak rapora son �eklini verir. Burada gerek jeoloji ve gerekse jeofizik 
mühendisli�inden al�nacak katk�lar�n miktar� ve �ekli; yap�n�n yap�laca�� bölgenin 
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yerine (kaya ortamda, zemin ortam�nda, deprem bölgesinde, yamaçta, su veya 
deniz içersinde), yap�n�n �ekline, (bina, hastane, okul, köprü, viyadük, hava alan�, 
demiryolu, karayolu, tünel, baraj, deniz yap�lar�, limanlar ve metro) büyüklü�üne 
ve önem derecesine göre de�i�ecektir. Sadece jeofizik veya sadece jeolojik 
de�erlendirmelerle zemin etüdü haz�rlanamaz ve son �ekli verilemez. Önemli olan 
gerekti�i kadar jeolojik ve jeofizik parametrelerin in�aat mühendisli�inin yapaca�� 
arazi ve laboratuar çal��malar� ile birle�tirilerek kullan�lmas�d�r. Geoteknik rapor 
bu hususu sa�l�yorsa i�levini yerine getirir. Aksi durumda sadece jeofizik veya 
sadece jeoloji mühendislerinin haz�rlayaca�� bir rapor; kendisinden beklenen 
sorulara cevap veremeyen bir rapor haline dönü�ür ve beklenen fayda temin 
edilemez.  
 
Bilindi�i üzere, ülkemiz deprem bölgesi üzerinde yer almaktad�r. Meydana gelen 
depremlerde oldukça fazla say�da can ve mal kay�plar� meydana gelmektedir. Can 
ve mal kay�plar�n�n büyüklü�ü geli�mi� ülkelere göre daha fazla olmaktad�r. Son 
10 y�l içinde olu�an depremlerde meydana gelen kay�plar bunu do�rulamaktad�r. 
Depremlerde kay�plar�n azalt�lmas� toplumun bilinçlendirilmesi ile olu�ur. Bu 
noktada toplumun her kesimine,  özellikle mesleki kurulu�lara ve bilhassa in�aat 
mühendislerine büyük görevler dü�mektedir.  
 
Uygulamadaki in�aat mühendislerinin bilgilerini tazelemek ve geli�en teknik ve 
teknolojilerden haberdar olmalar�na yönelik e�itim seminerlerini sürdüren �n�aat 
Mühendisleri Odas�n�n, yeni ve h�zla geli�mekte olan geoteknik anabilim dal�na 
yönelik e�itim seminerlerini art�rarak, in�aat mühendislerinin bu bilim dal�na 
gereken hassasiyeti gösterip ciddiyetle sahip ç�kmalar�n� sa�lamal�d�r. Ayr�ca, 
üniversitelerin in�aat mühendisli�i bölümlerindeki tüm e�itmenler de, yeri 
geldikçe geoteknikle ilgili konularda ö�rencilerin bilinçlendirmeleri ve 
sorumluluklar�na sahip ç�kmalar� gereklili�ini hat�rlatmal�d�rlar. Hepsinden 
önemlisi ise, in�aat mühendisli�i ö�rencileri ve in�aat mühendislerinin bu bilim 
dal�na gereken hassasiyeti gösterip ciddiyetle sahip ç�kmalar�n� sa�lanmal�d�r. 
Geoteknik konusunda uzmanlar�n gerekti�i geoteknik problemlerin çözümünde, 
jeoloji ve jeofizik mühendislerinin kendi ilgi alanlar� d���ndaki konularda çözüm 
üretmeye çal��arak, olas� yanl�� de�erlendirmelere sebep olmalar� engellenmelidir.  
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ÖZET 
 

Yurtiçi ve yurtd��� müteahhitlik hizmetlerinde rekabetin artmas�, in�aat �irketlerinin 
etkin ve verimli yönetim tekniklerini kullanma gereksinmelerini daha da 
artt�rm��t�r. Bu durum in�aat �irketlerinde çal��anlar�n teknik bilgilerle donat�lm�� 
olmas� kadar yönetsel bilgilere de hakim olmas�n�n önemini vurgulamaktad�r. 
Üniversitelerimizde in�aat mühendisli�i ve mimarl�k bölümlerinin e�itimi içinde yer 
alan yap� i�letmesi programlar� in�aat sektörünün gereksinimi olan hem teknik 
hem yönetsel bilgiye sahip elemanlar yeti�tirerek sektöre destek olmaktad�r. Yap� 
��letmesi in�aat projelerinin yönetiminde devreye giren proje geli�tirme, planlama, 
uygulama, denetleme ve de�erlendirme fonksiyonlar�n�n tümünü içeren bir 
�emsiye kavram ve disiplinler aras� bir ö�reti olarak proje yönetim çal��malar�n�n  
genel çerçevesini olu�turur. Günümüzdeki  in�aat projelerinin ba�ar�l� olabilmeleri 
için, proje yöneticilerinin güncel  yap� i�letmesi yöntemlerini bilmeleri, zaman�nda 
ve do�ru olarak uygulamalar� gerekir. Bu çal��man�n amac�, yap� i�letmesi 
e�itiminde kapsanmas� gereken konular�n, önde gelen uluslararas� e�itim 
kurulu�lar�n�n e�itim programlar� incelenerek tespit edilmesi ve YTÜ’deki yap� 
i�letmesi tezsiz yüksek lisans program�n�n bu bazda k�yaslanmas�d�r 
(benchmarking). Bu amaçla webometrics sitesindeki “en iyi 4000 üniversite” 
listesindeki üniversitelerden - yap� i�letmesi program� olan - ilk 30’undaki dersler 
incelenmi� ve konular�na göre gruplanm��t�r. YTÜ in�aat mühendisli�i son s�n�f 
ö�rencilerinin yap� i�letmesi hakk�ndaki dü�ünceleri ve beklentilerini tespit etmek 
için anket uygulanm��t�r. Türk in�aat sektöründeki yöneticilerinin hangi konularda 
zorland�klar�n�, kendilerini eksik hissettiklerini, hangi alanda daha fazla bilgi ve 
deneyim sahibi olunmas� gerekti�ini tespit etmek için üst düzey yöneticilere de ayr� 
bir anket uygulanm��t�r. YTÜ yap� i�letmesi tezsiz yüksek lisans program� 
(www.yi.yildiz.edu.tr) bu veriler do�rultusunda k�yaslanm��t�r. Sonuç olarak YTÜ 
yap� i�letmesi tezsiz yüksek lisans program�n�n kapsam olarak dünyadaki önde 
gelen üniversitelerdeki benzer programlarda i�lenen konular� içerdi�i ve 
örneklemde bulunan ö�renci ve üst düzey yöneticilerin beklentilerini kar��layabilen 
bir alt yap�ya sahip oldu�u tespit edilmi�tir. 
 
Anahtar kelimeler: yap� i�letmesi e�itimi; in�aat, proje yönetimi. 
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G�R�� 
 
Yurtiçi ve yurtd��� müteahhitlik hizmetlerinde rekabetin artmas�, in�aat �irketlerinin 
etkin ve verimli yönetim tekniklerini kullanma gereksinmelerini daha da artt�r�rken 
ve in�aat �irketlerinde çal��an mühendislerin yönetsel bilgilere hakim olmas� 
gereklili�ini de beraberinde getirmi�tir. Günümüzdeki  in�aat projelerinin ba�ar�l� 
olabilmeleri için, proje yöneticilerinin güncel  yap� i�letmesi yöntemlerini bilmeleri, 
zaman�nda ve do�ru olarak uygulamalar� gerekir. �n�aat sektörünün gereksinimi 
olan bilgi ve yetenekleri ara�t�ran çok say�da çal��ma bulunmaktad�r (Egbu, 1999). 
Bu ara�t�rmalara göre sektörün çal��anlarda arad��� özellikler �unlar� içermektedir: 
akademik aç�dan ba�ar�l�, tak�m çal��mas�na yatk�n, liderlik kapasitesine sahip 
olmak; bilgi teknolojisi ve yabanc� dil bilgisine sahip olmak; problem çözebilmek  
(Warszawski, 1984; Riggs, 1988). Ki�isel ve yönetsel beceriler birçok yap� i�letmesi 
e�itiminde gözard� edilmektedir (Ç�rac� ve di�., 1999). �n�aat mühendisli�i 
e�itiminin ö�rencilere sadece teknik altyap� de�il ayn� zamanda sosyal bilimlere 
dayal� bir altyap� da vermesi gerekmektedir (Liu ve Fang, 2002). Yap� i�letmesi 
e�itimi kapsam�nda; ö�rencilere uygulamaya dönük deneyim, i� planlamas�na 
yönelik tekniklerin kullan�m� ve tak�m çal��mas� becerileri kazand�r�lmal�d�r (Sears 
ve Clough, 1991). Bu çal��mada, yap� i�letmesi e�itiminde kapsanmas� gereken 
konular saptanarak bir baz olu�turulmu� ve YTÜ yap� i�letmesi tezsiz yüksek lisans 
program� bu bazda k�yaslanm��t�r (benchmarking). 
 
 

YÖNTEM 
 

Bu çal��man�n amac�, yap� i�letmesi e�itiminde kapsanmas� gereken konular�n, 
önde gelen uluslararas� e�itim kurulu�lar�n�n e�itim programlar� incelenerek tespit 
edilmesi ve YTÜ’deki tezsiz yüksek lisans program�n�n bu bazda k�yaslanmas�d�r 
(benchmarking). Dünyan�n önde gelen üniversitelerinin in�aat yönetimini etkileyen 
faktörleri belirleyebilmek için www.webometrcis.info sitesinin haz�rlad��� 
“Dünyadaki En �yi 4000 Üniversite” s�ralamas�ndaki ilk 54’ünün, 30 tanesinde 
Yap� ��letmesi konusunda yüksek lisans program� bulunmu� ve bu 30 üniversitenin 
yap� i�letmesi yüksek lisans ders programlar� incelenmi�tir. Bu çal��mada ayr�ca iki 
tip anket haz�rlanm��, ö�renci ve yöneticiler olmak üzere iki örneklem kümesine 
uygulanm��t�r. Tecrübeli ki�iler yani sektörde görev alm�� yöneticiler ile üniversiteyi 
bitirmek üzere olan ve yak�n gelecekte sektörde sorumluluk yüklenecek olan 
ö�renci örneklem kümelerinin görü�lerinin al�nmas� hedeflenmi�tir. Bu amaçla, 
YTÜ son s�n�f ö�rencilerinden olu�an 50 ki�ilik gruba, yap� i�letmesi hakk�ndaki 
dü�üncelerini ve beklentilerini tespit etmek için anket uygulanm��t�r (Bkz. ek 1). 
Örneklem kümesinde yer alan 50 ö�renicinin tümü ankete cevap vermi�tir. �kinci 
tip anket ise Türkiye Müteahhitler Birli�i’ne üye firmalar�n genel müdürlerine 
uygulanm��t�r. Türk in�aat sektöründeki yöneticilerinin hangi konularda 
zorland�klar�n�, kendilerini eksik hissettiklerini, hangi alanda daha fazla bilgi ve 
deneyim sahibi olunmas� gerekti�ini tespit etmek için üst düzey yöneticilere anket 
uygulanm��t�r (Bkz. ek 2). Düzenli hat�rlatmalara ra�men sadece 14 üst düzey 
yönetici ankete kat�lm��t�r. YTÜ yap� i�letmesi tezsiz yüksek lisans program� bu 
çal��malardan elde edilen veriler do�rultusunda olu�turulan hedefler baz�nda 
k�yaslanm��t�r. 
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ARA�TIRMANIN BULGULARI 
 
Dünyadaki Önde Gelen Üniversitelerin E�itim Programlar�n�n �ncelenmesi 
 
Webometrics websitesinin (http://www.webometrics.info/top4000.asp) haz�rlad��� 
“Dünyadaki En �yi 4000 Üniversite” s�ralamas�ndaki üniversitelerden  – yap� 
i�letmesi program� olan -  ilk 30 üniversitenin programlar� incelenmi�tir. Bu 
programlarda verilen dersler konular�na göre grupland�r�lm�� ve ba�l�ca 12 e�itim 
alan� tespit edilmi�tir. Bu alanlar frekanslar� ile birlikte Tablo 1’de gösterilmi�tir. 
 

S�ra 
No. Konu Frekans 

1 Maliyet-Finans Yönetimi 27 
2 Teknik Konular 27 
3 Hukuk ve Sözle�meler 20 
4 Risk Yönetimi 20 
5 Stratejik Planlama 18 
6 Be�eri Yönetim 16 
7 Zaman Yönetimi 11 
8 Uyu�mazl�k Çözüm Yöntemleri 11 
9 Yaz�l�m / Bili�im 11 

10 Pazarlama 10 
11 �� Güvenli�i 6 
12 Kalite Yönetimi 5 

Tablo 1. Derslerin konular�na göre gruplar� 
 
 
Y�ld�z Teknik Üniversitesi Ö�rencileri Baz�nda Yap�lan Ara�t�rma  
(Tablo 2 ve Tablo 3 ) 
 
(S1) Tablo 2’de sunulmu� olan ö�rencilerin cevaplar�na göre lisans e�itiminde 
verilen yönetim derslerinin yeterli olmad��� ortaya ç�kmaktad�r. Daha çok teknik 
konular�n esas al�nd��� ö�retim plan�nda, bu husustaki eksiklikler göz önüne 
serilmektedir.  

(S2) Ö�rencilerin in�aat yönetimi konusunda kendilerini geli�tirmek istedikleri 
anla��lmaktad�r (Tablo 2). 

(S3) Ö�rencilerin ço�unlu�unun yüksek lisans yapmaya istekli oldu�u 
görülmektedir (Tablo 2). 

(S4) Yüksek lisans yapmak isteyen ö�rencilerin büyük bir k�sm�, yap� i�letmesi 
alan�na yönelmek istemektedir (Tablo 2) 
 

Sorular ( S )  >>>  Cevaplar 1 2 3 4 5 
1. Lisans e�itiminde verilen “Yönetim Dersleri”ni 
yeterlili�i 

14 15 9 9 3 

2. �n�aat yönetimi konusunda e�itim alman�n 
gereklili�i 

0 0 4 19 27 

3. Yüksek lisans yapma planlar� 5 5 9 11 20 
4. Yüksek lisans� yap� i�letmesi alan�nda yapma 
dü�ünceleri 

6 6 12 9 17 

Tablo 2. Ö�renci anketindeki ilk dört soruya ait veriler  
(1= en olumsuz, 5= en olumlu) 
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(S5) Ö�rencilere, bir yönetici aday�n�n e�itimi süresince hangi özellikleri 
kazanmas� gerekti�i - üniversite programlar�n�n incelemelerinden elde edilen 12 
ana konu çerçevesinde - sorulmu� ve bu konular� önem s�ras�na göre s�ralamalar� 
istenmi�tir. Ç�kan sonuçlara göre (Tablo 3), ö�renciler en çok bili�im ve pazarlama 
konular�na önem vermi�lerdir. Özel uzmanl�k gerektiren maliyet ve finans 
konular�na ise en az önem vermi�lerdir. 

 
 

 5. Bir Yöneticinin 
E�itimi Süresince 

Kazanmas� Gereken 
Özelliklerin önem 

s�ras�na göre 
1’den 15’e kadar 

s�ralanmas� 

6. Lisans 
e�itiminde al�nan 

bilgiler 

Maliyet-Finans Yönetimi 9,23 25 
Teknik Konular 8,98 43 
Hukuk ve Sözle�meler 6.49 22 
Risk Yönetimi 6,58 6 
Stratejik Planlama 8,04 7 
Be�eri Yönetim 8,88 10 
Zaman Yönetimi 8,08 25 
Uyu�mazl�k Çözüm Yöntemleri 4,52 9 
Yaz�l�m / Bili�im 3,35 14 
Pazarlama 3,21 3 
�� Güvenli�i 4,75 11 
Kalite Yönetimi 9,17 14 

Tablo 3. Ö�renci anketindeki 5. ve 6. soruya ait veriler 
 
(S6) Yöneticilerin kazanmas� gereken özellikler sorulduktan sonra, ö�rencilerin bu 
bilgilerden hangilerinin okulda edinildi�i sorulmu�tur. Ç�kan sonuçlarda (Tablo 3), 
ö�rencilerin en çok teknik konularda bilgi edindikleri tespit edilmi�tir. Lisans 
e�itimlerindeki “�n�aat Yönetimi” dersi sayesinde edinilen maliyet ve finans 
yönetimi ve zaman yönetimi de ö�rencilerin en çok cevaplad��� ��klardand�r. En az 
ö�renilen konular olarak ise pazarlama ve risk yönetimidir.  
 
Sektör Yöneticileri Baz�nda Yap�lan Ara�t�rma ( Tablo 5  ve  Tablo 6 ) 
 
(S1) Ankete cevap veren yöneticilerin %40’�n�n 10 ile 20 y�l aras�nda yönetim 
tecrübesinin oldu�u gözlemlenmi�tir. 

(S2) Cevap veren 14 yöneticinin 11’i in�aat mühendisi; 1’i mimar; 2’si di�er 
mesleklerdendir. 

(S3) Cevap veren yöneticilerin 50%’si yüksek lisans yapm��t�r. 

(S4) Tablo 4’te görülü�ü gibi, yöneticilerin büyük ço�unlu�u, yüksek lisans 
yapmalar�n�n i� ya�amlar�na büyük katk� yapt��� konusunda görü� bildirmi�tir. 

(S5) Yöneticilerin büyük ço�unlu�u, e�itimleri süresince edindikleri bilgileri çok 
fazla kullanamad�klar�n� belirtti (Tablo 4). 

(S6) �n�aat sektöründeki yöneticilerin büyük ço�unlu�u, Türkiye’deki yap� i�letmesi 
konusundaki e�itimin çok yetersiz oldu�unu dü�ünmektedir (Tablo 4). 
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 1 2 3 4 5 
4.Yüksek lisans e�itimin pozisyonlar�na katk�s� 0 0 3 1 3 
5.E�itim süresince edinilen bilgilerin ne kadar�n�n i� 
ya�am�nda kullan�ld���na dair dü�ünceler 0 5 3 4 1 

6.Türkiye’de yap� i�letmesi konusundaki e�itimin 
de�erlendirilmesi 5 3 4 0 1 

Tablo 4: Yönetici anketindeki 4, 5 ve 6. sorulara ait veriler  
(1= en olumsuz, 5= en olumlu) 

 
(S7) Bir yöneticinin e�itimi süresince kazanmas� gereken özellikler soruldu�unda, 
teknik konular ön plana ç�kmaktad�r (Tablo 5). Yöneticilerin büyük bir ço�unlu�u, 
e�itim süresince teknik konular�n kazan�lmas�na dikkat çekip, maliyet-finans 
yönetimi ve insan ili�kilerini de kazan�lmas� gereken bilgiler aras�nda 
göstermi�lerdir. En az önemsenen konular ise “pazarlama ve yaz�l�m/bili�im”dir. 

(S8) Yöneticilere, e�itimleri süresince kazand�klar� bilgiler sorulmu� ve en çok 
teknik konular�n ö�renildi�i ortaya ç�km��t�r (Tablo 5). Maliyet ve finans yönetimi 
de teknik konulardan sonra en çok kazan�lan bilgiler aras�ndad�r. En az kazan�lan 
bilgilerin ise “pazarlama ve be�eri yönetim” alanlar�nda oldu�u anla��lm��t�r. 

(S9) �n�aat sektöründe bir yöneticinin en çok zorland��� konular (Tablo 5): 
Yöneticilere, i� ya�amlar�nda en çok zorland�klar� konular sorulmu�tur. Birço�u, 
zorlan�lan konular olarak hukuk, uyu�mazl�k çözüm yöntemleri ve risk yöntemi 
cevab�n� vermi�tir. En az zorlan�lan konular�n ise “pazarlama ve teknik konular” 
d�r. 

(S10) Tecrübe ile ö�renilen konular (Tablo 5): Yöneticilere, e�itimin d���nda 
tecrübe ile kazand�klar� bilgiler sorulmu�tur ve tecrübenin en çok hukuk ve 
sözle�meler ile uyu�mazl�k çözüm yöntemleri konular�nda etkili oldu�u 
gözlemlenmi�tir. “�nsan ili�kileri ve zaman yönetimi” nde de tecrübeye büyük 
önem verilmi�tir. Tecrübenin en az etkili oldu�u konular ise “yaz�l�m ve teknik 
konular” olarak gözükmektedir. 
 

 7. Yöneticinin, 
e�itimi süresince 
almas� gereken 
dersler (önem 

derecesine göre 
1-12 a��rl���) 

8. E�itim 
süresince 

al�nan 
bilgiler 

9. �n�aat 
sektöründe en 
çok zorlan�lan 

konular 

10. Tecrübe ile 
ö�renilen 
konular 

Maliyet-Finans 
Yönetimi 

10,83 9 5 8 

Teknik Konular 11,25 13 0 4 
Hukuk ve 
Sözle�meler 

6,22 5 15 21 

Risk Yönetimi 5,91 4 8 9 
Stratejik Planlama 8,36 4 3 9 
Be�eri Yönetim 9,00 2 7 10 
Zaman Yönetimi 6 3 7 11 
Uyu�mazl�k Çözüm 
Yöntemleri 

7,35 3 11 18 

Yaz�l�m / Bili�im 3,27 4 2 2 
Pazarlama 2,42 0 0 5 
�� Güvenli�i 5,73 5 6 7 
Kalite Yönetimi 8,58 4 5 7 

Tablo 5. Yönetici anketindeki 7-10 sorulara ait veriler 
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Yap�lan anketler sonucunda yöneticiler taraf�ndan verilen yan�tlar (Tablo 5) analiz 
edildi�inde yöneticilerin büyük ço�unlu�u teknik konulardan ziyade zaman 
yönetimi, i� güvenli�i,  pazarlama gibi yönetsel konulara a��rl�k verilmesini 
önermi�tir. Maliyet-finans konular� ise yönetsel konular aras�nda en az önem 
derecesinde puanlanm��t�r. Bunun nedeni olarak yöneticilerin ço�unun in�aat 
mühendisi olmas�ndan dolay� teknik konulara hakim olmas�d�r. En çok 
zorland�klar� konular olarak hukuk ve sözle�meler ile uyu�mazl�k çözüm 
yöntemleri belirtilmi�tir. Yöneticiler bu konular� tecrübe ile ö�renmi�ler. 
Dolay�s�yla, bu konulardaki e�itimin yüksek lisans program�nda bulunmas�na orta 
derecede önem vermi�ler. Ayr�ca, proje yönetiminde kritik olan ve hayati önem 
ta��yan pazarlama, bili�im ve i� güvenli�i konular�nda e�itim verilmesi gerekti�ini 
vurgulam��lar. Buna kar��l�k, finans konular�n�n özel uzmanl�k gerektirmesi, 
sorumlulu�un yüksek olmas� ve ilgili konulara özel lisans e�itimlerinin 
bulunmas�n�n yan�nda, maliyet ve finans konular�n�n özel uzmanlar� taraf�ndan 
yönetilmesinin daha uygun olaca��n� ve sadece yüksek lisans kapsam�nda 
al�nacak bir dersin bu sorumlulu�u tam olarak yüklenebilmek için yeterli 
olamayaca��n� de�erlendiren yöneticiler, finans konusunu ders program�nda 
öncelikli ders olarak öngörmemi�ler. 

 
 
YTÜ Yap� ��letmesi Tezsiz Yüksek Lisans Program�n�n Analizi 
 
YTÜ in�aat mühendisli�i bünyesinde aç�lan yap� i�letmesi tezsiz yüksek lisans 
program�nda verilen seçmeli ve zorunlu dersler Ek 3’te sunulmu�tur. Bu dersler 
ara�t�rman�n ba��nda incelenmi� 30 yap� i�letmesi program�n�n derslerinin 
konular�n�n gruplanmas� ile öne ç�kan 12 alana göre k�yaslanm�� ve bu konular� 
kapsay�p kapsamad��� incelenmi�tir (Tablo 6). Tablo 6’da dersler Ek 3’teki 
kodlar�yla refere edilmi�tir. Tablo 6’dan görüldü�ü gibi YTÜ yap� i�letmesi tezsiz 
yüksek lisans program� belirlenmi� 12 konu alan�n� kapsamaktad�r. Ayr�ca 
uygulamaya dönük derslerin varl���ndan dolay� ek olarak Tablo 6’da uygulama 
kolonu eklenmi�tir. YTÜ Yap� i�letmesi tezsiz yüksek lisans program� Liu ve Fang 
(2002)’nin belirtti�i in�aat mühendisli�i e�itiminin ö�rencilere sadece teknik 
altyap� de�il ayn� zamanda sosyal bilimlere dayal� bir altyap� da vermesi hedefini 
tutturmaktad�r. Ayn� zamanda, Z5 ve Z10 dersleri ba�ta olmak üzere di�er 
derslerin de uygulamaya dönük e�itim vermesi ve özellikle Z1 ve S7 kodlu 
derslerin i� planlamas�na yönelik tekniklerin kullan�m�n� sa�lamas� Sears ve 
Clough (1991)’un önerileriyle de örtü�mektedir. Her ne kadar ankete kat�lan 
ö�renciler ve yöneticiler maliyet ve finans konular�n�n ders program�nda yer 
almas�n� öncelikli görmemi� iseler de, Yap� ��letmesi tezsiz yüksek lisans 
program�nda bu konuda e�itim verilmektedir. Böylece, yönetici adaylar�n�n konu 
hakk�nda bilinçli olmalar� ve tak�mlar�n� yönetirken daha isabetli kararlar 
vermeleri amaçlanm��t�r. 
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Zorunlu  
Dersler 

             

Z1 *      *       
Z2        * *     
Z3 *  * *  * * *    *  
Z4   *           
Z5             * 
Z6      *        
Z7 *             
Z8 *             
Z9            *  
Z10             * 

Seçmeli 
Dersler 

             

S1   *           
S2 *         *    
S3   *           
S4 *             
S5 * * * *  * *    * *  
S6 *           *  
S7       *  *     
S8         *     
S9    *          
S10  *            
S11   *        *   
S12   *   *        
S13 *      *       
S14        *      
S15     *         
S16  *            
S17  *            
S18  *            

Tablo 6. YTU yap� i�letmesi tezsiz yüksek lisans program�n�n analizi 
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SONUÇ VE ÖNER�LER 
 
Bu çal��man�n amac�, yap� i�letmesi e�itiminde kapsanmas� gereken konular�n, 
önde gelen uluslararas� e�itim kurulu�lar�n�n e�itim programlar� incelenerek tespit 
edilmesi ve YTÜ’deki tezsiz yüksek lisans program�n�n bu bazda k�yaslanmas�d�r. 
Webometrics websitesinde “Dünyadaki ilk 4000 Üniversite” listesindeki ilk 30 yap� 
i�letmesi yüksek lisans program�n�n incelenmesi neticesinde programlarda verilen 
derslerin konular� ba�l�ca 12 alanda grupland�r�lm��t�r. Bu alanlar: maliyet-finans 
yönetimi; teknik konular; hukuk ve sözle�meler; risk yönetimi; stratejik planlama; 
be�eri yönetim; zaman yönetimi; uyu�mazl�k çözüm yöntemleri; yaz�l�m / bili�im; 
pazarlama; i� güvenli�i; ve kalite yönetimidir. Bu konular� baz al�narak iki tip 
anket haz�rlanm��t�r. Bu anketler sektördeki firmalar�n genel müdürlerine ve YTÜ 
in�aat fakültesi son s�n�f ö�recilerine uygulanm��t�r. Ankete kat�lan yöneticilerin 
büyük k�sm�n�n in�aat mühendisi oldu�u ve e�itimleri boyunca en çok teknik 
bilgiyle donanm�� olduklar� anla��lm��t�r. Anket çal��mas�na kat�lan yöneticiler 
Türkiye’de yap� i�letmesi konusunda e�itimin yetersizli�i görü�ünde olduklar�n� 
belirtmi�tir. Yap� i�letmesi konusundaki görü�leri sorulan ö�renciler ise, bu konuda 
e�itimin gereklili�ini i�aret etmekle beraber lisans e�itimleri boyunca yeterli 
derecede bu konu hakk�nda bilgi edinemediklerini belirtmi�lerdir. Ö�rencilerin 
büyük bir ço�unlu�unun yüksek lisans yapmak konusunda hevesli oldu�u 
görülmektedir. Yüksek lisans yapmak isteyen ö�rencilerin büyük bir ço�unlu�u 
yap� i�letmesi konusunda yüksek lisanslar�n� yapmak istemektedirler. Anket 
uygulamas� yap� i�letmesi konular�ndaki yüksek lisans e�itiminin önemini 
vurgulam��t�r. Yap�lan ankete kat�lan yöneticilerin büyük ço�unlu�u üniversiteler 
taraf�ndan verilen yap� i�letmesi yüksek lisans e�itimlerinde teknik konulardan 
ziyade zaman yönetimi, i� güvenli�i,  pazarlama gibi yönetsel konulara a��rl�k 
verilmesini önermi�tir. Yöneticiler uygulamada en çok zorland�klar� konular�n 
hukuk ve sözle�meler ile uyu�mazl�k çözüm yöntemleri oldu�unu ve bu konular� 
tecrübe ile ö�rendiklerini belirtmi�ler ve bu konulardaki e�itimin yüksek lisans 
program�nda bulunmas�na önem vermi�lerdir. Pazarlama, bili�im, ve i� güvenli�i 
konular�nda e�itim verilmesi gerekti�i vurgulanm��. Buna kar��l�k maliyet ve finans 
konular�n�n yüksek lisans kapsam�nda verilmesini �art görmemi�lerdir. Bunun 
sonuç, sadece bir dersle bu konunun sorumlulu�unun tam olarak yüklenilmesinin 
yeterli olamayaca�� ve bu konuda ilgili lisans e�itimini alm�� ki�ilerin çal��t�r�lmas� 
gerekti�i anlay���ndan kaynaklanabilir. Son s�n�f ö�rencilerinin verdi�i yan�tlar da 
yöneticilerin yan�tlar� ile paralellik göstermektedir.  
 
Yap�lan kar��la�t�rmalarda (benchmarking), YTÜ’deki tezsiz yüksek lisans 
program�n�n belirlenen 12 e�itim alan�ndaki konular�n tümünü kapsad��� 
görülmü�tür. Ankete kat�lan ö�rencilerin ve yöneticilerin beklentilerini kar��layan 
dersleri içeren ve uygulama deneyimlerinin payla��lmas�na a��rl�k veren bu 
program�n sektörün ihtiyaçlar�na kar��l�k verdi�i anla��lm��t�r. Dolay�s�yla, di�er 
üniversitelerde de benzer programlar�n devreye al�nmas� çok faydal� olacakt�r.  
 
Bu ara�t�rma kapsam�ndaki de�erlendirmelerin webometrics sitesinin listesindeki 
bilgiler baz�nda yap�lm�� olmas� bu ara�t�rmadaki bir s�n�rlamad�r. �lerideki 
çal��malar�n farkl� kaynaklardaki bilgileri de de�erlendirerek yap�lmas� ve 
anketlere daha fazla yan�t al�narak yürütülmesi önerilmi�tir. 
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Ek 1: YTÜ ö�rencilerine yap�lan anket 
 
“1” en olumsuz yarg�y�, “5” en olumlu yarg�y� ifade etmek suretiyle a�a��daki dört 
soruya de�er veriniz. 
 
 1 2 3 4 5 
1. Lisans e�itiminde verilen “Yönetim Dersleri”ni 
yeterli buluyor musunuz?      

2. �n�aat yönetimi konusunda e�itim almay� 
gerekli buluyor musunuz?      

3. Yüksek lisans yapmay� dü�ünüyor musunuz?      
4. Yüksek lisans�n�z� yap� i�letmesi alan�nda 
yapmay� dü�ünüyor musunuz?      

 

 

5. �n�aat sektöründeki bir 
yöneticinin; e�itimi süresince 
kazanmas� gereken a�a��daki 
özellikleri önem s�ras�na göre 
rakamla 1 den ba�layarak 
s�ralar m�s�n�z? 

6. Siz YTÜ’ deki e�itiminiz 
süresince a�a��daki bilgilerden 
hangilerini ald�n�z? Ald���n�z� 
dü�ündüklerinizi i�aretleyiniz. 

Maliyet-Finans Yönetimi   
Teknik Konular   
Hukuk ve Sözle�meler   
Risk Yönetimi   
Stratejik Planlama   
Be�eri Yönetim   
Zaman Yönetimi   
Uyu�mazl�k Çözüm 
Yöntemleri 

  

Yaz�l�m / Bili�im   
Pazarlama   
�� Güvenli�i   
Kalite Yönetimi   
 
 
Ek 2: Sektör yöneticilerine yap�lan anket 
          
1. Kaç y�ld�r in�aat sektöründe yöneticilik yap�yorsunuz? 

2. Mesle�iniz nedir?   

3. Yüksek lisans yapt�n�z m�? 
  
A�a��daki sorularda ilgili kutucu�u i�aretleyiniz:“1” en olumsuz , “5” en olumlu 
yarg�y� ifade etmektedir. 
 

 1 2 3 4 5 
4.Yüksek lisans yapt�ysan�z, ald���n�z e�itimin 
�u andaki pozisyonunuza katk�s� oldu mu?      

5.E�itiminiz süresince edindi�iniz bilgilerin ne 
kadar�n� i� ya�am�n�zda kullanabiliyorsunuz?      

6.Türkiye’ de yap� i�letmesi konusundaki 
e�itimi nas�l de�erlendiriyorsunuz?      
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 7. �n�aat 
sektöründeki bir 

yöneticinin, 
e�itimi süresince 
a�a��dakilerden 

hangilerini 
kazanmal�d�r? 
Önem s�ras�na 
göre rakamla 1 
den ba�layarak 

s�ralay�n�z. 

8. Siz 
e�itiminiz 
süresince 
a�a��daki 
bilgilerden 
hangilerini 

ald�n�z? �lgili 
yerleri 

i�aretleyiniz. 

9. �n�aat 
sektöründe 

gözlemledi�iniz 
kadar�yla en çok 

zorlan�lan 
konular nelerdir? 

�lgili yerleri 
i�aretleyiniz. 

 

10. Tecrübe 
ile 

ö�rendi�iniz 
konular 

nelerdir? �lgili 
yerleri  

i�aretleyiniz. 
 

Maliyet-
Finans 
Yönetimi 

    

Teknik 
Konular 

    

Hukuk ve 
Sözle�meler 

    

Risk Yönetimi     
Stratejik 
Planlama 

    

Be�eri 
Yönetim 

    

Zaman 
Yönetimi 

    

Uyu�mazl�k 
Çözüm 
Yöntemleri 

    

Yaz�l�m / 
Bili�im 

    

Pazarlama     
�� Güvenli�i     
Kalite 
Yönetimi 
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Ek 3: YTÜ / Yap� ��letmesi Tezsiz Yüksek Lisans Program�  
 
Zorunlu Dersler (1. ve 2. Dönemler): 
Z1. �n�aat Yat�r�mlar�n�n Planlanmas� ve 
Kontrolünde Proje Yönetimi  
Z2. Konut �n�aatlar�nda Süreç ve Doküman 
Yönetimi (Kurumsal Yaz�l�m)  
Z3. �n�aat Projelerinde Sözle�me ve Talep 
(Claim) Yönetimi  
Z4. �n�aat sektöründe �� Hukuku ve Etik 
De�erler  
Z5. Devam eden �n�aat Projelerinde Yap� 
��letmesi Uygulamalar�  

Z6. �n�aat �irketlerinde Ça�da� Yönetim 
�lkeleri  
Z7. �n�aat Sektöründe Ekonomik Sorunlar ve 
Çözümleri (Mühendislik Ekonomisi)  
Z8. �n�aat Sektöründe Yöneticiler için 
Muhasebe ve Finans Yönetimi  
Z9. �n�aat Sektöründe Kalite Uygulamalar� 
(Toplam Kalite Sistemi + …)  
Z10.Tamamlanm�� �n�aat Projelerinde Yap� 
��letmesi Uygulamalar�  

Seçmeli Dersler:  
S1. �n�aat Projeleri aç�s�ndan �mar ve 
Belediye Mevzuat�  
S2. �n�aat Projelerini Yat�r�m Aç�s�ndan 
�rdeleme Yöntemleri (Fizibilite ve De�erleme 
– Appraisal)  
S3. �n�aat Projelerinde �hale Mevzuat� ve 
Teklif Haz�rlama  
S4. �n�aat Projelerinin Geli�tirilmesi ve 
Yat�r�m Yönetimi  
S5. �antiye Yönetimi (Kurulu�, ��letme ve 
Kapan��)  
S6. �n�aat Projelerinde Sat�n Alma Sistemleri 
S7. �n�aat Projelerinde Zaman Yönetimi 
(CPM, MS Project, Primavera)  
S8. �n�aat Sektöründe Kurumsal Kaynak 
Planlamas� 
S9. �n�aat Sektöründeki Risklerin Tan�m� ve 
Önlemleri (Risk Yönetimi)  

S10. �n�aat Projelerinde Yap�-Çevre �li�kileri 
Yönetimi  
S11. �n�aat Sektöründe Çal��an Sa�l��� ve 
Güvenli�i  
S12. �n�aat Sektöründe �nsan Kaynaklar� ve 
��çi-��veren �li�kileri  
S13. �n�aat Sektöründe Veri De�erlendirme 
Yöntemleri (Karar Verme Teknikleri)  
S14. �n�aat Sektöründe Uyu�mazl�k Çözüm 
Yollar� (Uyu�mazl�k Yönetimi)  
S15. �n�aat Sektöründe Stratejik Planlama  
S16. Önüretimli Yap�lar�n Tasar�mlar� ve 
Uygulamalar�  
S17. Yap�larda Mekanik Tesisat Sistemleri  
S18. Yap�larda Otomasyon ve Enerji 
Yönetimi (Ak�ll� Yap�lar) 
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�N�AAT MÜHEND�SL��� ALT B�L�M DALI OLARAK  
GEOTEKN�K ANAB�L�M DALI’NA A�T B�R DE�ERLEND�RME 

 
Emre Öz, Cihan Akal�n, Havvanur K�l�ç� 

 
 

ÖZET 
 
�n�aat Mühendisli�i çok eski bir bilim dal� olmas�na kar��n geoteknik bilim dal� 
1900’lü y�llar�n ba��nda do�mu� ve geli�en teknolojiyle beraber in�aat 
mühendisli�i problemlerinin çözümünde çok önem kazanm��t�r. Bu çal��mada 
bilimsel bir disiplin olarak geoteknik bilim dal�n�n k�sa bir tarihçesi ve in�aat 
mühendisli�i e�itimi içinde yeri ve ülkemizde baz� üniversitelerdeki Geoteknik 
Anabilim Dallar�n�n akademik personel, verilen dersler ve laboratuar ko�ullar� ve 
Y�ld�z Teknik Üniversitesi �n�aat Mühendisli�i Bölümü ö�rencileri aras�nda yap�lan 
bir anketin sonuçlar� ve de�erlendirilmesi özetlenmi�tir.    
 
 

G�R�� 
 
Tarih boyunca insanlar bir �eyler in�a etti�i sürece zeminleri ya temel olarak ya da 
yap� malzemesi olarak kullanm��lard�r. 18. yüzy�l�n ortalar�na kadar zemin ve kaya 
üzerindeki temel tasar�mlar� bilimsel olmayan yöntemlere göre tasarlanm�� ve bu 
konu ile ilgili olarak çok az teori üretilmi�tir. Coulomb o dönemin en ünlü 
isimlerindendir. �stinad yap�lar�nda toprak bas�nc� teorileri ile u�ra�an Coulomb’un 
baz� yöntemleri bugün hala kullan�lmaktad�r. Zeminlerin kayma dayan�m� için en 
yayg�n olarak kullan�lan teori ad�n� Coulomb’dan alm��t�r. 19. yüzy�lda Frans�z 
mühendisler Collin, Darcy ve �skoçyal� Rankine önemli ke�ifler yapm��lar. Kil 
�evlerdeki yenilmeler ve killerin kayma mukavemetinin ölçümü ile ilk ilgilenen 
Collin’dir. Kum zeminler içinde suyun ak���n� kendi ad� ile yasala�t�ran Darcy’dir. 
Rankine istinad yap�lar�n�n tasar�m�nda toprak bas�nçlar�n�n hesaplanmas�nda bir 
yöntem geli�tirmi�tir. 20. yüzy�l�n ba��na kadar �skandinavya’da özellikle de 
�sveç’te bu alanda önemli geli�meler olmu�tur. Atterberg killerde bugün halen 
geçerli olan k�vam limitlerini geli�tirmi�tir. 1914-1922 y�llar� aras�nda �sveç Devlet 
Demiryollar� Geoteknik Komisyonu, liman ve demiryollar�nda meydana gelen baz� 
önemli yenilme durumu ile ilgili ara�t�rmalar s�ras�nda geoteknik mühendisli�inde 
pek çok önemli kavram ve aletleri geli�tirmi�tir (Holtz ve Kovacs 1981). 
 
Terzaghi 1916’da Mühendis Mekteb-i Alisi’nde bugünkü ad�yla �stanbul Teknik 
Üniversitesi’nde göreve ba�lam�� ve 1916-1918 y�llar� aras�nda “usul-ü umumiye-i 
in�aat” genel in�aat yöntemleri adl� dersi vermi�tir. Bu ders bugünkü ad�yla temel 
in�aat�, yol ve demiryolu derslerinin konular�n� kapsamaktad�r. Bu y�llar aras�nda 
zeminlerin davran���n� aç�klamaya yönelik laboratuar çal��malar�na ba�lam��t�r. 
1919 y�l� ba��ndan itibaren Robert Kolej’de (Bo�aziçi Üniversitesi) termodinamik ve 
gaz makinalar� dersi vermeye ba�lam�� ve burada da küçük bir zemin mekani�i 
laboratuar� kurarak zeminlerin fiziksel özelliklerini bilimsel temele dayand�rarak 
ara�t�rma haz�rl�klar�na ba�lam��t�r. Bu ayn� zamanda modern zemin mekani�inin 

                                                 
Emre Öz, Cihan Akal�n, Havvanur K�l�ç 
Y�ld�z Teknik Üniversitesi �n�aat Mühendisli�i Bölümü Geoteknik Anabilim Dal�  Davutpa�a 
Kampüsü 34220 Esenler/�stanbul, Türkiye 
E-posta: ozzemre@gmail.com, cihanakalin@gmail.com, kilic@yildiz.edu.tr 
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do�u� haz�rl�klar�d�r.  Bu amaçla kum kaynamas�n� incelemek için “Darcy aleti”, 
s�zmaya maruz kalan iri daneli zeminlerin stabilitesini incelemek için  ve palplan� 
model deneyi te�kil etmek üzere palplan� aleti ve killerin s�k��mas�n� incelemek 
üzere yapt�rd��� “Druck aleti” (bas�nç aleti) dedi�i iki adet konsolidasyon aleti ile 
çal��malar�na ba�lam��t�r. Yakla��k bir y�l içerisinde zeminlerin mühendislik 
davran���n� yöneten ba��nt�lar� ortaya ç�km��t�r. Ara�t�rmalar�n�n en önemli sonucu 
ise zeminde efektif gerilme ve bo�luk suyu bas�nc� aras�ndaki ili�kiyi ortaya 
ç�karmas�d�r. Böylece modern zemin mekani�inin temelleri Terzaghi’nin 
�stanbul’da çal��t��� y�llar aras�nda at�lm��t�r (Özüdo�ru, 2000).  
 

Geoteknik mühendisli�i, bilimsel bir disiplin olarak 20. yüzy�l�n ba��ndan beri 
in�aat mühendisli�inde var olan bir bölümdür. “Zemin Mekani�i ve Temel 
Mühendisli�i” uzmanl�k alan�n�n ortak ad� olan “Geoteknik” in�aat 
mühendisli�inin en genç uzmanl�k alan�d�r (Soygür ve Mutlu, 2005).  Geoteknik 
mühendisli�i, in�aat mühendisli�i yap�lar�n�n dayand�klar� veya içinde yer ald�klar� 
zemin veya kaya ortam� ile etkile�imlerini konu alan �n�aat mühendisli�i 
disiplinidir. Geoteknik mühendisli�i uygulamalar�n�n tasar�m� ve sorunlar�n�n 
de�erlendirilmesi için yeterli bir zemin mekani�i ve temel in�aat� bilgisine sahip 
olmak gereklidir (Ansal, 2000).  
 

Geoteknik mühendisli�inin kapsad��� konular�, bir in�aat alan�nda yap�lacak 
yap�lar�n alt�ndaki zeminler önerilen projeyi desteklemek için yeterli mukavemete 
sahip mi? Mevcut yeralt� suyu durumu nedir? Zamanla ve projenin özelliklerine 
göre de�i�ir mi? De�i�irse proje ve çevre yap�lar üzerinde ne tür zararl� etkileri 
olabilir? Al�nabilecek önlemler nelerdir? Yap�lan herhangi bir i�lemin (tünel açma, 
kaz� veya dolgu ve vb.) ortam ve çevre yap�lar üzerindeki etkileri nelerdir? Do�al 
veya insan yap�s� �evlerin denge durumu? Yeterli dengeye sahip de�ilse hangi 
önlemlerle yeterli güvenlik olu�turulabilir? Yap�lmas� planlanan yap�lar� 
desteklemek üzere yap�labilecek temel tipi ve boyutlar�n�n seçimi nas�l olmal�d�r? 
E�er proje iksa yap�lar�n� gerektirirse en uygun seçimin ne olaca�� ve bunun için 
tasar�m�n nas�l yap�laca��? Yap�la�m�� veya yap�la�acak alanlarda deprem etkisi 
nas�ld�r? Sorular�na verilecek cevaplardan belirleyebiliriz (Öz ve Akal�n, 2009). 
 

Geoteknik mühendisli�i �n�aat mühendisli�i içinde yap�lanm�� olmakla birlikte 
in�aat mühendisli�i formasyonu ile jeoloji ve jeofizik mühendisli�i alanlar�na ait 
bilgileri ba�da�t�ran ve bu bilgilerin in�aat mühendisli�i kapsam� içinde 
kullan�lmas�n� sa�layan bir ihtisas alan�d�r (Çinicio�lu, 2008). Geoteknik 
mühendisli�inin di�er disiplinler ile olan etkile�imini Burland (1987)’de 
tan�mlam��t�r (�ekil 1). Zemin mekani�i üçgeni, ba�lang�ç olarak jeolojiden 
ba�lamakta, ancak bu noktadan itibaren ayr� bir disiplin olarak ortaya ç�kan 
geoteknik mühendisli�i, bu üçgenin üç kö�esini olu�turan konularla 
çerçevelenmektedir. Bu konulardan birisi zemin profili bilgisidir. Zemin profili 
bilgisi hem geoteknik mühendislerinin, hem de jeoloji mühendislerinin konusudur, 
ancak zemin profili bilgisine ilave olarak bir geoteknik mühendisinin ayn� 
zamanda çok kapsaml� bir zemin davran��� bilgisine de sahip olmas� gereklidir. 
Zemin davran��� bilgisi deneylerle, arazi gözlemleriyle veya mekanik modeller 
vas�tas�yla elde edilebilir. Herhangi bir yap�n�n zeminle birlikte ve zemin içerisinde 
nas�l davranaca��n� tayin edebilmek için birtak�m fiziksel ve analitik modellerin 
geli�tirilmesi gereklidir. Tan�mlanan üçgenin her bir kö�esindeki konular birbiriyle 
do�rudan ilintili, ancak hepsi de kendi ba��na belli ba�l� birer konu 
olu�turmaktad�r. Yeterli geoteknik mühendisli�i hizmeti verilebilmesi için bu üç 
konunun, dengeli seviyede kullan�labilmesi gereklidir (Çinicio�lu, 2002). 
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�ekil 1. Geoteknik Mühendisli�inin di�er disiplinler ile olan ili�kisi (Burland, 1987). 

 
 
TÜRK�YE’DEK� BAZI ÜN�VERS�TELERDEK� �N�AAT MÜHEND�SL��� BÖLÜMÜ 

GEOTEKN�K ANAB�L�M DALLARININ �NCELENMES� 
 
Ülkemizde �n�aat Mühendisli�i Bölümü olan üniversitelerin baz�lar�ndaki 
Geoteknik Anabilim Dallar�n�n mevcut ö�retim üyesi ve ö�retim elemanlar� ve 
yard�mc�lar�n�n say�s�, anabilim dal� bünyesinde verilen dersler ve laboratuar 
ko�ullar� özetlenmi�tir. Bu Üniversiteler Y�ld�z Teknik Üniversitesi (YTÜ), Bo�aziçi 
Üniversitesi (BÜ), �stanbul Teknik Üniversitesi (�TÜ), Orta Do�u Teknik Üniversitesi 
(ODTÜ), �stanbul Üniversitesi (�Ü), Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Karadeniz 
Teknik Üniversitesi (KTÜ), Ege Üniversitesi (EÜ) ve Celal Bayar Üniversitesi 
(CBÜ)’dir. �ncelemede esas al�nan üniversiteler genellikle Geoteknik Anabilim Dal� 
bilgilerine ula��labilmi� üniversitelerdir. Çal��man�n, Türkiye’deki bütün 
Üniversitelerdeki Geoteknik Anabilim Dallar�n�n incelenmesi �eklinde geli�tirilmesi 
planlanmaktad�r. Çizelge 1’de zorunlu ve seçmeli dersler ve projeler, Çizelge 2’de 
seçilen bu üniversitelerdeki Geoteknik Anabilim Dallar�n�n akademik kadrolar� ve 
Çizelge 3’te laboratuar olanaklar� gösterilmi�tir.  



1. �N�AAT MÜHEND�SL��� E��T�M� SEMPOZYUMU, ANTALYA 
 

� 454

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Çizelge 1. Geoteknik Anabilim Dallar�nda okutulan dersler 
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Çizelge 3. Geoteknik Anabilim Dallar� Laboratuar Olanaklar� 
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YTÜ �N�AAT MÜHEND�SL��� BÖLÜMÜ GEOTEKN�K ANAB�L�M DALINDA 
YAPILAN DE�ERLEND�RME ANKET� 

 
YTÜ �n�aat Mühendisli�i Bölümünde 148 ö�renciyle a�a��daki 11 soruluk anket 
çal��mas� yap�lm�� ve sonuçlar� de�erlendirilmi�tir.  
 
Soru 1.  Geoteknik Anabilim Dal�’na ait zorunlu derslerden hangisini (hangilerini) 
ald�n�z? 

a) Zemin Mekani�i   b) Temel �n�aat�   c) ikisini de 

Cevap 1.  148 ki�i ikisini de i�aretledi.  
 
 
 

 

Soru 2. Geoteknik Anabilim Dal�’n�n seçmeli alan ve tasar�m derslerinden 
hangisini veya hangilerini ald�n�z?  

a) Geoteknik Uygulamalar�  b) Geoteknik Deprem Mühendisli�i  
c) Çevre Geotekni�i      d) Toprak Dolgular ve Derin Kaz�lar  
e) �stinat Yap�lar� Tasar�m�  f) Hiçbiri  
 

Cevap 2. (2 Geoteknik Uygulamalar�), 
(17 Geoteknik Deprem Mühendisli�i), (1 
Çevre Geotekni�i), (65 �stinat Yap�lar� 
Tasar�m�), (73 Hiçbiri).� 
 

 

Soru 3. Geoteknik Anabilim Dal� ö�retim elemanlar�yla olan sosyal ve kültürel 
ileti�iminizin düzeyi nas�ld�r? ( 1 en kötü, 5 en iyi olarak dü�ünülecektir ) 

1 2 3 4 5 
Cevap 3. 77 ba�ar�l� (4 ve 5 i�aretleyen 
ö�renci say�lar� toplam�), 51 orta, 20 
zay�f (1 ve 2 i�aretleyen ö�renci say�lar� 
toplam�) �eklinde olmu�tur.  
 
 
Soru 4. Geoteknik Anabilim Dal� ö�retim elemanlar�n�n yeterli bilgi birikimine 
sahip oldu�unu dü�ünüyor musunuz? (1 en kötü, 5 en iyi olarak dü�ünülecektir ) 
1 2 3 4 5 
Cevap 4. 113 ba�ar�l� (4 ve 5 
i�aretleyen ö�renci say�lar� toplam�), 
19 orta, 16 zay�f (1 ve 2 i�aretleyen 
ö�renci say�lar� toplam�) �eklinde 
olmu�tur.  
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Mekani�i

1% 11%1% 0%

41%

47%

Geoteknik�Uygulamalar�
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Soru 5. Geoteknik Anabilim Dal�’nda Yüksek Lisans yapmay� dü�ünüyor musunuz?  
a) Evet    b) Hay�r            
c) Yüksek Lisans yapmay� dü�ünmüyorum  
Cevap 5. 32 Evet, 94 Hay�r, 22 Yüksek 
Lisans yapmay� dü�ünmüyor. 
 
 
 
 
Soru 6. �n�aat Mühendisli�i bünyesindeki Anabilim Dallar� aras�nda önem 
s�ralamas� yapman�z gerekse, Geoteknik Anabilim Dal�’n�n sizce yeri neresidir? (1 
en kötü, 5 en iyi olarak dü�ünülecektir ) 
Cevap 6. 56 ba�ar�l� (4 ve 5 i�aretleyen 
ö�renci say�lar� toplam�), 56 orta, 36 zay�f (1 
ve 2 i�aretleyen ö�renci say�lar� toplam�) 
�eklinde olmu�tur.  
 
Soru 7. Anabilim Dallar� aras�nda ilginizi çekme düzeyinde s�ralama yapman�z 
istense Geoteknik Anabilim Dal�’n�n sizce yeri neresidir? (1 en kötü, 5 en iyi olarak 
dü�ünülecektir) 
Cevap 7. 48 ba�ar�l� (4 ve 5 i�aretleyen 
ö�renci say�lar� toplam�), 55 orta, 45 zay�f (1 
ve 2 i�aretleyen ö�renci say�lar� toplam�) 
�eklinde olmu�tur.  
 
 
Soru 8. Geoteknik Anabilim Dal� Laboratuvar� olanaklar�ndan yararlanabiliyor 
musunuz? 
a) Evet   b) Hay�r    c) Yeterince de�il 
Cevap 8. 10 Evet, 115 Hay�r, 23 Yeterince 
de�il 
 
 
 
Soru 9. Geoteknik, Zemin Mekani�i ve Temel �n�aat� kavramlar� aras�ndaki fark� 
biliyor musunuz? 
a) Evet   b) Hay�r  
Cevap 9. 126 Evet,  22 Hay�r  
 
 
 
Soru 10. Dünyada Geoteknik Ana Bilim Dal� derslerinin 1916 y�l�nda �TÜ’de Karl 
von TERZAGHI taraf�ndan ilk defa verildi�ini biliyor musunuz? 
a) Evet   b) Hay�r  
Cevap 10. 56 Evet, 92 Hay�r 
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30%70%

Evet Hay�r

Soru 11. Dünyada Geoteknik Ana Bilim Dal� Laboratuar�n�n 1916 y�l�nda �TÜ’de 
Karl von TERZAGHI taraf�ndan ilk defa kuruldu�unu biliyor musunuz? 
a) Evet   b) Hay�r                                
Cevap 11. 45 Evet, 103 Hay�r 
 
 
 
 
 
YTÜ �n�aat Mühendisli�i Bölümü Geoteknik Anabilim Dal� Anketi 
De�erlendirmesi 
 
1. 2.soruya verilen yan�tlar sonucunda; 73 ö�rencinin (%47) hiçbir seçmeli alan 

dersini almad���n�, 20 ö�rencinin (29) seçmeli alan dersi ald��� görülüyor. 
3.S�n�f�n ilk döneminde seçmeli alan dersi al�nabilmesine ra�men %47 gibi 
yüksek bir oranda ö�rencinin Geoteknik Anabilim dal�na ait seçmeli alan 
derslerini ilk etapta tercih etmedi�i, 4.s�n�fa geldiklerinde ise yeterli say�da 
aç�lan seçmeli ders olmad���ndan veya aç�lanlar�n kapasitelerinin 
dolmas�ndan dolay� zorunlu olarak Geoteknik Anabilim dal�na ait seçmeli 
alan derslerini tercih ettikleri görülmektedir. 65 ö�rencinin (%41) istinat yap� 
tasar�m� almas�na ra�men Geoteknik Anabilim Dal�’ndan seçmeli ders 
almad��� da bu dü�ünceyi do�rulamaktad�r. 

2. 3.soruya verilen yan�tlar sonucunda; Geoteknik Anabilim Dal� ö�retim 
elemanlar�yla olan sosyal ve kültürel ileti�imini 77 ö�renci (%52) ba�ar�l� 
olarak, 51 ö�renci (%35)  ise orta düzeyde, 20 ö�renci (%13) ise zay�f 
düzeyde olarak nitelendirmi�tir. Buradan 51 ö�rencinin (%35)  cevap verirken 
karars�z oldu�u (yani ö�retim eleman�yla olumlu veya olumsuz bir ili�ki 
ya�amad���) dü�ünülebilir ve 20 ö�rencinin (%13)  de ba�ar�s�z olarak karar 
verdi�i göz ard� edilmezse sonraki e�itim-ö�retim süreçlerinde bu konu 
üzerinde çal��ma yap�lmas�n�n gerekli oldu�u görülmektedir.  

 
3. 4.soruya verilen yan�tlar sonucunda; Geoteknik Anabilim Dal� ö�retim 

elemanlar�n�n yeterli bilgi birikimine sahip oldu�unu dü�ünen 113 ö�renci 
(%76) oldu�u, 19 ö�rencinin (%13) bu konuda karars�z oldu�u, 16 
ö�rencininse (%11)  gerekli bilgi birikimine sahip olmad���na inand��� 
görülmektedir. Bu verilerden, Geoteknik Anabilim Dal� ö�retim elemanlar�n�n 
dersleri verimli i�lediklerini, gerekli malzemeleri kulland�klar�n�, ders 
i�lenirken ö�renciler taraf�ndan sorulan sorulara yeterli cevaplar verdikleri 
sonucuna var�labilir. 

 
4. 5.soruya verilen yan�tlar sonucunda; Geoteknik Anabilim Dal�’nda Yüksek 

Lisans yapmay� dü�ünen 32 ö�renci (%22) oldu�u görülmektedir. 
Üniversitelerin Geoteknik Anabilim Dal�’na ait ara�t�rma görevlisi say�lar� 
incelendi�inde (Çizelge 2) Anabilim Dal�m�z�n Ara�t�rma görevlisi say�s�n�n 
yetersiz oldu�u görülmektedir. Di�er üniversiteler ile rekabet, ö�retim 
eleman� ba��na dü�en ö�renci say�s�n�n azalt�lmas�, ö�retim eleman� ba��na 
dü�en ders yükünün azalt�lmas�, dan��manl��� yap�lan projelerde i� yükünün 
azalt�lmas� gibi konularda yap�lacak herhangi bir çal��man�n, anabilim 
dal�nda yüksek lisans yapmay� planlayan ö�renci say�s� ile çözüm bulaca�� 
dü�ünülür ise yüksek lisans yapmay� planlayan 32 ö�renci (%22) belirlenmeli 
ve ayr� bir özen gösterilmelidir. 
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5. 8.soruya verilen yan�tlar sonucunda; Geoteknik Anabilim Dal�’na ait 
laboratuarlardan 115 ö�rencinin (%77) yararlanamad��� 23 ö�rencinin (%16) 
ise yeterince yararlanamad��� görülmektedir. Ö�renciler laboratuarla ne 
kadar iç içe olursa anabilim dal�na ait dersleri o derece sevece�i ve basit 
alg�layaca�� bir gerçektir. Gerekli düzenlemeler yap�larak ö�rencilerin 
laboratuar ile tan��t�r�lmas� ve bo� vakitlerinde yap�lan deneylere ortak 
olmalar� sa�lanmal�d�r. 

 
6. 10.ve 11. sorulara verilen yan�tlar sonucunda 100 civar�nda ö�rencinin (%70) 

Terzaghi’ yi tan�mad���n� buradan da geoteknik anabilim dal�n�n tarihçesi 
hakk�nda bilgi sahibi olmad�klar�n� görüyoruz. Tarih bilmeden gelece�e 
ilerlemenin zor olaca�� unutulmamal�, anabilim dal�na ait k�sa bilgiler dönem 
ba�lar�nda ö�rencilere anlat�larak, ö�rencilerin dikkati çekilmelidir. 

 
7. 6. ve 7. sorulara verilen yan�tlar sonucunda; ö�rencilerin büyük 

ço�unlu�unun anabilim dallar�n�n önem s�ralamas�nda ve ilgisini çekme 
düzeyinde ilk iki s�rada geoteknik anabilim dal�n� tercih etmedi�ini görüyoruz. 
Bu durumda ö�rencilerin anabilim dal�n� ve derslerini yeterince tan�mad�klar� 
ve ilgi duymad�klar� dü�ünülebilir.   

 
 

SONUÇ VE ÖNER�LER 
 
Türkiye’de dokuz üniversitedeki �n�aat Mühendisli�i Bölümlerinin Geoteknik 
Anabilim Dallar�n�n akademik personel, verilen dersler ve laboratuar ko�ullar� 
incelenmi� ve Y�ld�z Teknik Üniversitesi �n�aat Mühendisli�i Bölümü ö�rencileri 
aras�nda Geoteknik Anabilim Dal� ile ilgili bir anket  yap�larak sonuçlar� 
de�erlendirilmi�tir. Bu amaçla ö�retim üyesi ve laboratuar ko�ullar� ara�t�r�lm�� ve 
Geoteknik Anabilim Dal� özelinde bu tür çal��malar�n güncel olarak yap�lmad��� 
belirlenmi�tir. Günümüze kadar bu tür bir çal��ma sadece 1979’ lu y�llarda Zemin 
Mekani�i ve Temel Mühendisli�i Türk Milli Komitesi taraf�ndan ç�kar�lan ZEM�N 
adl� bülten ile yap�lm��t�r. Bu bültende üniversitelerin Geoteknik Anabilim 
Dallar�n�n mevcut durum analizleri, laboratuar analizleri, ö�retim elemanlar�n�n 
olanaklar� anabilim dal� ba�kanlar� veya o dönemin yetkin hocalar� taraf�ndan 
kaleme al�nm�� ve genel de�erlendirmeler yap�lm��t�r. 
 
Geoteknik Anabilim Dallar� içerisinde yap�lan çal��malar�n düzenli bir �ekilde veri 
tabanlar�na veya ar�ivlere kald�r�lmamas� hatta yaz�l� bir �ekle dönü�türülmemesi, 
ileriye dönük hedeflerin belirlenmesinde ve anabilim dal�na ait yap�lacak 
çal��malar�n i�leyi� biçimlerinin belirlenmesinde önemli eksikliklere yol açacakt�r. 
Bu çal��man�n daha kapsaml� bir biçiminin tüm in�aat mühendisli�i e�itimi veren 
üniversitelerin Geoteknik Anabilim Dallar�n� kapsayacak �ekilde konusunda uzman 
ki�iler e�li�inde tekrarlanmas�n�n faydal� olaca��na inan�yoruz.  
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