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“Tüm ülkede kiþiler ve kamu yararý ile etik il-
kelerine uygun, bilimsel gerekler ve çaðdaþ
tekniklere dayalý, üstün nitelikli ve güvenilir
mühendislik hizmetlerinin sunulmasý ve bu hiz-
metlerle ilgili yanlýþ uygulamalarýn önlenmesi-
ni saðlamak” (1)

Yukarýdaki cümle, TMMOB tarafýndan hazýr-
lanan ve meclise tasarý olarak gönderilen  yet-
kin mühendislik yasasýnýn amacý olarak yazýl-
mýþtýr. 

Ancak uzun zamandýr üzerinde oldukça geniþ
tartýþmalar dönse de içeriði hala –özellikle de
geleceðin mühendis adaylarý olan mühendislik
öðrencileri tarafýndan tam olarak bilinmeyen,
yeterli bilgi verilmediði için bilinme þansý da
olmayan- bu konu, þu gün itibariyle yasalaþ-
ma aþamasýnda. Yüz binlerce kiþiyi etkileyecek
olan bu tasarýnýn üstte yasa amacý olarak ko-
nulan “güzelleme”nin ötesinde hangi amaçlarý
taþýndýðýný sizlerle paylaþmak istedik.

Konunun en bilinen yönü bundan sonra mü-
hendislik bölümü öðrencilerinin diplomalarýnda
mühendistir yazmayacaðý. Yasa tasarýsýnda
doðrudan böyle bir ibare yer almasa da geçen
seneden itibaren birçok üniversitenin YÖK’ün
kararý doðrultusunda baþlattýðý uygulamalar
bunun açýk bir kanýtý oldu.ODTÜ’nün de katýl-
masýyla þu anda ÝTÜ hariç bütün üniversiteler
mühendislik diplomasý vermiyor (ÝTÜ’lüler he-
men sevinmesinler. Nedenlerine deðineceðiz).
Tasarý savunucularýnca sadece teknik bir nokta
olarak gösterilmeye çalýþýlan bu deðiþim, as-
lýnda yasanýn nasýl bir süreç baþlatacaðýyla il-
gili güzel ipuçlarý sunuyor.

Türkiye’de gerek mühendislik eðitiminin kali-

tesizliði gerekse üniversite sonrasý iþ bulmada
yaþanan sorunlar herkesin malumu. Yasayla
ortaya konulan yeniden yapýlandýrmanýn sa-
dece teknik bir olgu gibi gösterilmesinin temel
malzemesi de zaten bu olumsuzluklar. Yani,
mühendislik diplomasý vermek ortadan kalký-
yor yada zorunlu staj getiriliyor gibi karþý çý-
kýþlara verilen cevap asýl olarak pratik böyle.
Ancak bir yasanýn tüm bu düzenlemeyi yeni-
den oluþturmasý eðitim sisteminin yetersizlikle-
rinin getirdiði olumsuzluklardan bambaþka bir
þeydir ve pratiði de ciddi þekilde farklýlaþtýrýr.

Ýlk olarak üniversitelerin mühendislik diplo-
masý vermesini saðlayan þey, verdikleri eðiti-
min belli bir nitelik taþýmasý gerektiðinin bir ön
koþul olmasýndandýr oysa bu yasayla birlikte

Yetkin Mühendislik 
Ne Getirir?

Özgün KÜÇÜKOÐLU

Ýstanbul Teknik Üniversitesi



üniversitelerin asýl sorumluluklarýndan biri olan
bu eðitim niteliði ortadan kaldýrýlýyor. Bunun
yerine kiþinin kendini 3yýldan 5 yýla kadar tar-
týþýlan bir düzlemde kiþinin kendini bir sýnavla
ispatlamasý ortaya konuyor.

Oysa basit bir mantýkla bile yetkin mühen-
dislik tanýmý yapýlýrken ortaya konan þu cümle-
nin “Yetkin mühendis, meslek bilgisi ve yete-
neði ile, meslekte deneyim ve birikimi ile, kiþi-
liði ve etik anlayýþý ile,belli bir olgunluk düze-
yine eriþtiðini, girdiði sýnavlarda gösterdiði
baþarý ve sunduðu dosyada sergilediði baþarý-
lý mühendislik birikimi ile ka-
nýtlamýþ mühendistir. Yetkin
mühendisin büyük baþarýlara
imza koymuþ bir dahi olmasý
gerekmez.; yaptýðý iþleri kö-
rü körüne yapmayan, yaptý-
ðý sýradan iþleri bile ne yap-
týðýný bilerek ve mühendis
zekasýný kullanarak yapan
bir mühendis olmasý yeterli-
dir”(2) neden  yetkin mü-
hendis yazýlan yerlere üni-
versite mezunu yazmadýðý
sorulabilir. Bu durum doðru-
dan eðitim politikalarýný etkileyen bir sonuç
yaratacaktýr, zaten niteliksizliðinden yakýnýlan
eðitimin daha nitelikli hale getirilmesi için ne-
den kalmayacak, zaten iþ baþka bir noktaya
havale edilmiþ olacaktýr.

Ýkinci olarak, mühendislik eðitiminin hatta e-
ðitim sisteminin yeniden düzenlenmesini ve
daha nitelikli bir hale getirilmesini önümüze
koymadýðýmýz zaman, karþýmýza staj konusu çý-
kýyor. Yasa, yetkin mühendislik diplomasýnýn
alýnabilmesi için, 3 ila 5 yýl arasýnda deðiþen
sürede staj yapýlmasý gerektiðini söylüyor. Bu
durum öðrenciler açýsýndan deðerlendirildiðin-
de, durumun vahameti ortada. 4 yýl lisans eði-
timi gördükten sonra, bir o kadar yýl daha eði-
timin devam etmesi söz konusu. Öðrenmek el-
bette ömür boyu sürer. Hatta mesleði icra e-
derek öðrenmek ayrý bir bakýþ açýsý kazandýrýr.

Ancak bu, üniversite eðitimi sýrasýnda saðlan-
malýdýr. Bu eðitim mezun olduktan sonra alýn-
dýðý zaman öðrencilik hayatý sürüyor ve bir þe-
kilde asgari ücretle çalýþýlmak zorunda kalýný-
yor. Bu duruma iþverenler gözünden baktýðý-
mýz zaman ise tablo biraz daha geniþliyor ve
kazançlý taraf ortaya çýkýyor.. Üniversitelerden
mezun olmuþ binlerce kiþi (mühendis) ucuza
çalýþtýrýlmak üzere piyasaya çýkýyor. Böylece,
iþverenler, yetkin olmayan mühendisleri çalýþ-
týracak ve ÝTÜ’den mezun olanlar gibi diploma-
sý olanlar ise iþ bulmakta zorlanacaklar.  Özel-

likle Türkiye’de mühen-
dislik, teknoloji geliþtir-
mek için deðil,  var o-
lan teknolojiyi kullan-
mak þeklinde icra edil-
diði için, bir mühendisin
iþi öðrenmesi en fazla
1 ay sürüyor. Bu duru-
mu da göz önünde bu-
lundurduðumuzda, bin-
lerce stajyer ucuz iþgü-
cü olarak kullanýlmak
üzere iþverenin hizme-
tine sunuluyor. 

Bu sonuca çok çabuk ulaþtýðýmýz düþünülebi-
lir. Ancak, özellikle iki þey bu yasanýn, biz öð-
renciler için ve yeni mezun olmuþ mühendisler
için pek hayýrlý olmadýðýný gösteriyor. Birincisi,
bugüne kadar yapýlan bütün uygulamalarýn hiç
birinin öðrencinin lehine ve bilimsel eðitimi ge-
liþtirecek yönde olmamasýdýr. Bu uygulamala-
rýn sonucunda, eðitim parayla satýn alýnmaya
baþlanmýþ, kantin - yemekhane fiyatlarý art-
mýþ, bir çok üniversite iþsiz adaylarýnýn yetiþti-
ði “tabela üniversiteleri” haline gelmiþtir. Ký-
sacasý eðitim, sermeyenin talepleri doðrultu-
sunda þekillenmiþtir.  Bu, baþka bir yazýnýn ko-
nusu olabilir ancak þunu söyleyebiliriz ki; yapý-
lanlar, yapýlacaklarýn teminatýdýr. Ýkinci þey i-
se, yetkin mühendislik yasasýnýn çýkma nedeni-
nin, söylendiði gibi “mühendislik hizmetlerini
geliþtirmek” olmamasýdýr. Yetkin mühendisliði
savunanlarýn hiç biri GATS’tan (Hizmet Ticareti
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Genel Anlaþmasý) bahsetmiyor. Oysa yetkin
mühendislik de dahil olmak üzere bir çok dü-
zenleme uluslar arasý anlaþmalarla hazýrlandý-
ðý bilinen bir gerçek. Ortada Türkiye’nin de
dahil olduðu ve 2010 yýlýna kadar tamamlan-
mak zorunda olunduðu bir anlaþma var (3).
Ve bu anlaþama DTÖ‘nün (Dünya Ticaret Ör-
gütü) ihtiyaçlarý doðrultusunda þekillendiði; e-
ðitim, saðlýk gibi kamusal alanlarýn özelleþtiril-
mesini gündemine aldýðý bir anlaþma. Dünya
Ticaret Örgütü’nün Türkiye’deki mühendislik e-
ðitiminin kalitesinin derdine düþmeyeceðine
göre,  yaþanacaklarýn mühendislerin lehine ol-
madýðý ortada. 

Ayrýca, yetkin mühendislik yasasýnýn getire-
ceði sonuçlardan biri de sertifika kurslarýnýn
uygulanmasýdýr. “sermaye, iþgücü piyasasýnda
nitelikli eleman istiyor. “Ben artýk bilgi/know-
ledge deðil, sadece beceri-donaným/skill isti-
yorum. Ýþe geldiðinde, vatandaþýn, tarih bilgi-
si, sanat yeteneði olmasý beni ilgilendirmiyor.
Esnek, uyum yeteneði olan, her iþin þartlarýna
göre kendini konumlandýran, ama daha da ö-
nemlisi deðiþimlere de ayak uydurmak için sü-
rekli kendini eðiten (yaþam boyu eðitim) bir e-
mek istiyorum” diyor” (4). Bu kurslarýn kimlere
hizmet vereceðine gelmeden önce bir noktanýn
altýný çizmekte yarar var. Türkiye’de eðitimde

eþitlik yoktur. Herkes ayný sýnava giriyor, ba-
þarýlý olan daha iyi okullara gidiyor söylemi
geçersizdir. Lisede hatta ortaokulda yaygýnla-
þan dershane kültürü dershaneye gidemeyen-
leri maratonda elemektedir. Yasada herkesin
eðitim hakký vardýr denmesine raðmen, objek-
tif olarak parasý olanýn eðitim hakký var demek
daha doðru oluyor (ÝTÜ, Boðaziçi gibi üniversi-
telerde, otoparkýn dolu olmasýnýn nedeni de
budur). Bu gerçekliði göz önünde bulundurdu-
ðumuz zaman, mezun olduktan sonra 5 sertifi-
ka alabilen, 3 sertifika alabilenden daha ba-
þarýlý olarak nitelendirilecek. 

Þimdi karþýmýzda, uluslar arasý eðitim politi-
kalarýyla baðlantýlý, biz mühendis adaylarýný
asgari ücrete yakýn bir ücretle çalýþtýrýlacaðý,
sertifika satýn almak için uðraþacaðýmýz bir
tablo var. Bu durumda ne yapmamýz gerekir?
Her þeyden önce, bizden habersiz çýkarýlmaya
çalýþýlan bu yasanýn sürecini takip etmeliyiz. Bu
konu hepimizin geleceðini etkileyeceði için
yetkin mühendisliði çeþitli platformlarda ve
kendi aramýzda  tartýþmalýyýz. Mühendislik eði-
timini nitelikleþtirmek için neler yapabiliriz so-
rusuna cevap aramalýyýz. Bireysel kurtuluþu
deðil, herkes için iyi olaný düþünmeliyiz. 

iþverenler gözünden
baktýðýmýz zaman ise tablo

biraz daha geniþliyor ve
kazançlý taraf ortaya

çýkýyor.. Üniversitelerden
mezun olmuþ binlerce kiþi
(mühendis) ucuza çalýþtýrýl-

mak üzere piyasaya çýkýyor.

KAYNAKLAR

(1) Yetkili Mühendis, Mimar ve Þehir
Planlamacýlarýnýn Belirlenmesi ve
Belgelendirilmesine Ýliþkin Kanun Tasarýsý
(TMMOB)

(2)TMMOB Ýnþaat Mühendisleri Odasý
Yetkin Mühendislik Uygulamasý Broþürü

(3)-(4)  Eðitim ve Ýstihdam Politikalarýna
Toplu Bir Bakýþ – Fuat Ercan




