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MasallarMasallar ……

•• Hepimiz dinlemiHepimiz dinlemi şşizdir bazizdir baz ıı
masallarmasallar ıı..

•• Bunlardan birisi de Prenses Bunlardan birisi de Prenses 
ööptpt üüğğüünde yaknde yak ışıışıklkl ıı bir Prensbir Prens ’’e e 
ddöönnüüşşen kurbaen kurba ğğananıın n ööykyk üüssüüddüür.r.



Bir kurbaBir kurba ğğa masala masal ıı

•• Ortaokul ve lise yOrtaokul ve lise y ııllarllar ıımda kendimi mda kendimi 
ççirkin bir irkin bir ççocuk olarak bulurdum.ocuk olarak bulurdum.

•• Aynaya baktAynaya bakt ığıığımda, neden bir film mda, neden bir film 
artisti gibi yakartisti gibi yak ışıışıklkl ıı olmadolmad ığıığımmıı sorar sorar 
dururdum kendime.dururdum kendime.

•• Belki de bir gBelki de bir g üün bir prensesin gelip n bir prensesin gelip 
beni beni ööptpt üüğğüünde yaknde yak ışıışıklkl ıı bir prense bir prense 
ddöönnüüşşeceeceğğimi hayal ederdim.imi hayal ederdim.



Bir gBir g üünn……

•• SanSanıırr ıım liseyi henm liseyi hen üüz bitirmiz bitirmi şştim.tim.
•• Yaz tatilinde deniz kYaz tatilinde deniz k ııyyııssıında knda k üçüüçü k k 

bir tatil yerlebir tatil yerle şşimindeydik.imindeydik.
•• KKıızlzl ıı erkekli, muhtemelen yaerkekli, muhtemelen ya şşlarlar ıı

benden daha bbenden daha b üüyyüük 4k 4--5 arkada5 arkada şş hem hem 
yyüürrüüyor hem de konuyor hem de konu şşuyorduk.uyorduk.



Bana dBana d ööndnd üü veve……

•• Zaman zaman konuZaman zaman konu şşmalara ben de malara ben de 
katkat ııll ııyordum.yordum.

•• KonuKonu şşmanman ıın ilerleyen bir ann ilerleyen bir an ıında nda 
gruptaki gengruptaki gen çç kadkad ıınlardan birisi bana nlardan birisi bana 
ddööndnd üü ve ve şşööyle dedi:yle dedi:

•• “Ö“Ö yle yle şşeyler seyler s ööylyl üüyorsun ki, yorsun ki, üüzerinde zerinde 
kafa yorup dkafa yorup d üüşşüünmek gerekli.nmek gerekli. ””



O anO anıın farkn fark ıı neydi?neydi?

•• Bu sBu s öözleri szleri s ööyleyen arkadayleyen arkada şışı daha daha 
sonraki ysonraki y ııllarda gllarda g öördrd üüğğüümmüü
sanmsanm ııyorum.yorum.

•• Ne ismini biliyorum, ne de sokakta Ne ismini biliyorum, ne de sokakta 
ggöörsem hatrsem hat ıırlarrlar ıım.m.

•• Ama bu insan, benim Ama bu insan, benim öönemli bir nemli bir şşeyi eyi 
ggöörmemi sarmemi sa ğğladlad ıı..



KurbaKurba ğğadan prenseadan prense ……
•• Ben bir film artisti kadar yakBen bir film artisti kadar yak ışıışıklkl ıı

dedeğğildim.ildim.
•• HiHiççbir zaman olamayacaktbir zaman olamayacakt ıım da.m da.
•• Ama beni baAma beni ba şşkalarkalar ıından farklndan farkl ıı

kkıılabilecek bir labilecek bir aklakl ıımm vardvard ıı..

•• O genO gen çç kadkad ıınnıın bana in bana i şşaret ettiaret etti ğği buydu.i buydu.
•• O sO söözler, benim izler, benim i ççin prensesin in prensesin ööppüüccüüğğüü

oldu.oldu.



Carl Carl RogersRogers ** diyor kidiyor ki ……

““ En ilginEn ilgin çç ikilem, ancak ikilem, ancak 
kendimi oldukendimi oldu ğğum kium ki şşi i 
olarak kabul ettikten sonra olarak kabul ettikten sonra 
dedeğğiişşebilmemdir.ebilmemdir. ””

* Carl Rogers (1902-1987) ABD’li psikolog



Hepimiz farklHepimiz farkl ııyyıızz
•• Her birimizi farklHer birimizi farkl ıı kkıılan delan de ğğerlerimiz erlerimiz 

var.var.
•• Her birimizde bir baHer birimizde bir ba şşka insanda ka insanda 

bulunmayan ya da daha az bulunan bulunmayan ya da daha az bulunan 
öönemli nemli öözellikler var.zellikler var.

•• Acaba biz, bizi farklAcaba biz, bizi farkl ıı kkıılanlan ıın farkn fark ıında nda 
mmııyyıız?z?

•• Kendimizin farkKendimizin fark ıında mnda m ııyyıız?z?



FarkFark ıında mnda m ııyyıız?z?

ÇÇooğğu zaman kendimize ne u zaman kendimize ne 
kadar kkadar k ööttüü davranddavrand ığıığımmıızzıın, n, 
kendimize bazen adeta kendimize bazen adeta 
““ kurbakurba ğğa muamelesia muamelesi ””
yaptyapt ığıığımmıızzıın farkn fark ıında mnda m ııyyıız?z?



““ Bir ben var bende..Bir ben var bende.. ””

•• Hepimizin iHepimizin i ççinde iki kiinde iki ki şşilik var.ilik var.
•• Bunlardan birisi Bunlardan birisi ebeveyn (anaebeveyn (ana --baba)baba)

rolrol üünde.nde.
•• DiDiğğeri ise ieri ise i ççimizdeki imizdeki ççocukocuk ..



İİççimizdeki imizdeki ççocukocuk

•• İİççimizdeki imizdeki ççocuk, ocuk, öözgzgüürlrl üüğğüün n 
ifadesidir:ifadesidir:

1.1. YaratYarat ııccııll ığıığın,n,
2.2. GiriGiri şşimciliimcili ğğin,in,
3.3. YenilikYenilik ççiliili ğğin,in,
4.4. DeDeğğiişşimin,imin,
5.5. Kendini aKendini a şşmanman ıın.n.



İİççimizdeki ebeveynimizdeki ebeveyn

•• İİççimizdeki ebeveyn (anaimizdeki ebeveyn (ana --baba) ise baba) ise 
denetimin ifadesidir:denetimin ifadesidir:

1.1. KuralcKuralc ııll ığıığın,n,
2.2. YasaklarYasaklar ıın,n,
3.3. ““ ElalemElalem ne der?ne der? ”” in,in,
4.4. KorkaklKorkakl ıık veya k veya üürkeklirkekli ğğe yol e yol 

aaççan her ne varsa onlaran her ne varsa onlar ıınn……



KurbaKurba ğğa ve a ve ……

•• İİççimizdeki imizdeki ççocukocuk , kendimizi , kendimizi prensprens
veya veya prensesprenses gibi hissetmemizi gibi hissetmemizi 
sasağğlar.lar.

•• İİççimizdeki imizdeki ebeveynebeveyn ise bizi bir ise bizi bir 
kurbakurba ğğaa olduoldu ğğumuza inandumuza inand ıırmaya rmaya 
ççalal ışıışır.r.



KurbaKurba ğğa ma mıı yoksayoksa ……
•• İİççimizdeki imizdeki ççocuocu ğğu u öözgzgüürce brce b üüyyüütmek tmek 

veya iveya i ççimizdeki ebeveynin onu baskimizdeki ebeveynin onu bask ııssıı
altalt ıına almasna almas ıına izin vermek bizim na izin vermek bizim 
elimizdedir.elimizdedir.

•• Bir Bir kurbakurba ğğaa olarak molarak m ıı kalacakskalacaks ıınnıız, z, 
yoksa bir yoksa bir prens / prensesprens / prenses olarak molarak m ıı
yayaşşamayamay ıı seseççeceksiniz; bu, eceksiniz; bu, ööncelikle ncelikle 
sizin sesizin se ççiminize baiminize ba ğğll ııddıır.r.



ÖÖnce farknce fark ıındalndal ııkk
•• Bu seBu se ççimi yapabilmek iimi yapabilmek i ççin in öönce nce 

kendinizin farkkendinizin fark ıında olmalnda olmal ııssıınnıız:z:
1.1. ÖÖnce gernce ger ççeklerinizi kendinize eklerinizi kendinize 

itiraf edebilmeli,itiraf edebilmeli,
2.2. DostlarDostlar ıınnıızzıın sn s ööylediyledi ğği ama sizin i ama sizin 

dinlemediklerinizi dinlemeli,dinlemediklerinizi dinlemeli,
3.3. YaYaşşamamıın aynasn aynas ıında kendinizi nda kendinizi 

ggöörebilmelisiniz.rebilmelisiniz.



Bir analiz yapalBir analiz yapal ıımm

•• Kendimizle ilgili Kendimizle ilgili şşööyle bir analiz yle bir analiz 
yapalyapal ıım:m:

1.1. ÖÖnce nce iyi / giyi / g üçüç llüü yyöönlernler imizi not imizi not 
edelim bir kaedelim bir ka ğığıda.da.

2.2. Sonra da Sonra da zayzayııf yf y öönlernler imizi.imizi.
•• Bunlar sadece bizim kendimizle, Bunlar sadece bizim kendimizle, 

öözzüümmüüzle ilgili olanlar olsun.zle ilgili olanlar olsun.



Analize devam edelimAnalize devam edelim
•• ŞŞimdi de imdi de ççevremize bakalevremize bakal ıım. Ailemize, m. Ailemize, 

arkadaarkada şşlarlar ıımmııza, mahallemize, za, mahallemize, 
sokasoka ğığımmııza, za, şşehrimize veya ehrimize veya üülkemizelkemize ……

1.1. Mutlaka Mutlaka ççevremizde evremizde 
dedeğğerlendirmemizi bekleyen erlendirmemizi bekleyen 
ff ıırsatrsat lar vardlar vard ıır.r.

2.2. Ve bizi alaVe bizi ala şşaağığı edebilecek edebilecek tehdittehdit ler ler 
dede……

•• BunlarBunlar ıı da not edelim.da not edelim.



Kendimize sorular soralKendimize sorular soral ıımm

•• ŞŞimdi kendimize sorular soralimdi kendimize sorular soral ıım.m.
•• UnutmayUnutmay ıın ki; yan ki; ya şşamsal bilginin amsal bilginin 

ööncelikli kaynancelikli kayna ğığı, cevaplardan , cevaplardan öönce nce 
sorulardsorulard ıır.r.

•• YaYaşşamamıımmıızda farklzda farkl ııll ığıığı yaratan, yaratan, 
ööncelikle sorularncelikle sorular ıımmıızdzdıır.r.

•• DoDoğğru sorular olmadan iyi ve doru sorular olmadan iyi ve do ğğru ru 
cevaplar olmascevaplar olmas ıı mmüümkmk üün den değğildir.ildir.



ÖÖnce sorular olmalnce sorular olmal ıı

•• Tabii ki, yaTabii ki, ya şşama iliama ili şşkin cevaplarkin cevaplar ıımmıız z 
da olacak. Bize sorulan sorulara da olacak. Bize sorulan sorulara 
bildibildi ğğimiz cevaplarimiz cevaplar ıı vereceverece ğğiz.iz.

•• Ama yaAma ya şşam bizden am bizden ööncelikle sorular ncelikle sorular 
sorabilmemizi beklemektedir.sorabilmemizi beklemektedir.

•• FarklFarkl ııll ığıığımmıız ve farkz ve fark ıındalndal ığıığımmıız, z, öönce nce 
kendimize dokendimize do ğğru sorularru sorular ıı sorarak sorarak 
babaşşlar.lar.



Ne sormalNe sormal ııyyıız?z?

Kendimizi deKendimizi de ğğiişştirmek, tirmek, 
geligeli şştirmek itirmek i ççin in ööncelikle ncelikle 
kendimize sormamkendimize sormam ıız z 
gerekenler nelerdir?gerekenler nelerdir?



ŞŞunlarunlar ıı sorabilirizsorabiliriz

•• Az Az öönce iyi ve gnce iyi ve g üçüç llüü yyöönlerimiz ile nlerimiz ile 
zayzayııf yf y öönlerimiz ve yaknlerimiz ve yak ıın n –– uzak uzak 
ççevremizdeki fevremizdeki f ıırsat ve tehditleri not rsat ve tehditleri not 
almalm ışıştt ıık.k.

•• Bunlar Bunlar üüzerinde biraz zerinde biraz ççalal ışışarak arak 
kendimize kendimize şşunlarunlar ıı sorabiliriz:sorabiliriz:



Soru 1Soru 1

1.1. İİyi ve gyi ve g üçüç llüü yyöönlerimi nlerimi 
kullanarak kullanarak ççevremdeki evremdeki 
ff ıırsatlarrsatlar ıı nasnas ııl l 
dedeğğerlendirebilirim?erlendirebilirim?



Soru 2Soru 2

2.2. ÇÇevremdeki fevremdeki f ıırsatlarrsatlar ıı
dedeğğerlendirmek ierlendirmek i ççin hangi in hangi 
zayzayııf yf y öönlerimi hangi nlerimi hangi 
yyöönde, ne nde, ne şşekilde ekilde 
geligeli şştirmeliyim?tirmeliyim?



Soru 3Soru 3

3.3. ÇÇevremdeki tehditlerden evremdeki tehditlerden 
etkilenmemek ietkilenmemek i ççin iyi ve in iyi ve 
ggüçüç llüü yyöönlerimi nasnlerimi nas ııl l 
kullanmalkullanmal ııyyıım?m?



Soru 4Soru 4

4.4. Tehditlerden Tehditlerden 
etkilenmemek ietkilenmemek i ççin zayin zay ııf f 
ve gve g üçüç ssüüz yz yöönlerimi nasnlerimi nas ııl l 
geligeli şştirmeliyim?tirmeliyim?



Soru 5Soru 5

•• Tehditler, aynTehditler, ayn ıı zamanda yeni zamanda yeni 
ff ıırsatlarrsatlar ıın in işşaretleri olabilir.aretleri olabilir.

•• Risk olmadan kazanRisk olmadan kazan çç olmayacaolmayaca ğığınnıı
unutmamalunutmamal ııssıınnıız.z.

•• Bu nedenle tehditlere ve krizlere, Bu nedenle tehditlere ve krizlere, 
yeni bir yayeni bir ya şşamamıın fn f ıırsatlarrsatlar ıı olarak da olarak da 
bakabilirsiniz.bakabilirsiniz.



Soru 5Soru 5 ……

•• Bu nedenle Bu nedenle şşunu da sormalunu da sormal ııssıınnıız z 
kendinize:kendinize:

•• Uzak ve yakUzak ve yak ıın n ççevremde evremde 
tehdit gibi gtehdit gibi g öörrüünenleri, nenleri, 
nasnas ııl fl f ıırsatlar haline rsatlar haline 
ddöönnüüşşttüürebilirim?rebilirim?



Samimiyet Samimiyet şşartart ……

•• Bu sorularBu sorular ıı sorar ve cevaplarken ne sorar ve cevaplarken ne 
kadar samimi, cesur ve aktif iseniz, kadar samimi, cesur ve aktif iseniz, 
alacaalacağığınnıız sonuz sonu ççlar da o denli lar da o denli 
babaşşararııll ıı olacaktolacakt ıır.r.



YaYaşşamam……

•• UnutmayUnutmay ıın:n:
•• YaYaşşam bir aynadam bir aynad ıır.r.
•• Ona nasOna nas ııl bakarsanl bakarsan ıız, o da z, o da 

size aynsize ayn ıı şşekilde cevap ekilde cevap 
verir.verir.



YaYaşşam bir aynadam bir aynad ıırr

YaYaşşama nasama nas ııl bakarsanl bakarsan ıız, o z, o 
da size da size ööyle gyle g öörrüünnüür.r.



Denemek gerekliDenemek gerekli ……

•• Olumlu bir yaOlumlu bir ya şşamamıın bazn baz ıı temel temel 
ilkeleri var:ilkeleri var:

1.1. SaygSayg ıı,,
2.2. HoHoşşggöörrüü,,
3.3. Empati (kendini bir baEmpati (kendini bir ba şşkaskas ıınnıın n 

yerine koyabilmek) gibiyerine koyabilmek) gibi ……



Ama en Ama en öönemlisinemlisi ……

•• Ama en Ama en öönemlisi niyettir.nemlisi niyettir.
•• YaYaşşama ama olumlulukolumluluk la ve la ve iyi niyetiyi niyet le le 

yaklayakla şşan baan başşararııyyıı elde etmek ielde etmek i ççin in 
birinci gbirinci g üüce sahip demektir.ce sahip demektir.

•• İİyi niyet, yi niyet, ççooğğu zaman gu zaman g öönnüül l 
ggöözzüümmüüze ze sevgisevgi olarak golarak g öörrüünnüür.r.



Kendinize sorunKendinize sorun

•• Her gHer g üün sonunda kendinize n sonunda kendinize 
sorun:sorun:

•• ““ BugBug üün kendim in kendim i ççin ne yaptin ne yapt ıım?m? ””
•• UnutmayUnutmay ıın; kendi in; kendi i ççin iyi bir in iyi bir şşey ey 

yapmayan, bayapmayan, ba şşkalarkalar ıına da yararlna da yararl ıı
olamaz.olamaz.



Sahip olduSahip oldu ğğumuz umuz şşeyey

•• GerGerççekten sahip olduekten sahip oldu ğğumuz tek umuz tek şşey, ey, 
kendi yakendi ya şşamamıımmıızzddıır.r.

•• YaptYapt ığıığımmıız her iyilez her iyile şştirme, gelecek tirme, gelecek 
yayaşşamamıımmııza koyduza koydu ğğumuz bir temel umuz bir temel 
tataşışıddıır.r.

•• YaptYapt ııklarklar ıımmıız ve yapmadz ve yapmad ııklarklar ıımmıız, z, 
ööncelikle bizi, kendimizi ilgilendirir ve ncelikle bizi, kendimizi ilgilendirir ve 
etkiler.etkiler.



ŞŞimdi biraz da imdi biraz da 
mmüühendislikhendislik ten sten s ööz edelim.z edelim.

Bu kadar Bu kadar ööğğüüt nitelinde st nitelinde s ööz yeter.z yeter.



MMüühendis kimdir?hendis kimdir?

•• MMüühendis kimdir?hendis kimdir?
•• MMüühendis ne ihendis ne i şş yapar?yapar?
•• MMüühendislikhendislik ; genel anlamda maddeyi ; genel anlamda maddeyi 

ekonomik olarak ele alekonomik olarak ele al ııp, fiziksel p, fiziksel 
olaylara dayalolaylara dayal ıı bibi ççimde, matematiksel imde, matematiksel 
modellerden yararlanarak insanlmodellerden yararlanarak insanl ığığa a 
yararlyararl ıı hizmet sunmakthizmet sunmakt ıır.r.

•• Biraz karBiraz kar ışıışık gibi sankik gibi sanki ……



MMüühendisin hendisin öözelliklerizellikleri

•• MMüühendis, hendis, ööncelikle iyi bir ncelikle iyi bir 
matematikmatematik ççidir.idir.

•• ““ Matematikten hakkMatematikten hakk ııyla yararlanmayyla yararlanmay ıı
iyi biliriyi bilir ”” de diyebiliriz.de diyebiliriz.

•• Matematik bilmeyen, bilmediMatematik bilmeyen, bilmedi ğğini ise ini ise 
nerede bulacanerede bulaca ğığınnıın bilincinde n bilincinde 
olmayan kiolmayan ki şşinin nitelikli bir minin nitelikli bir m üühendis hendis 
olmasolmas ıınnıı beklemeyiz.beklemeyiz.



MMüühendisin hendisin öözelliklerizellikleri

•• MMüühendis, fizik bilimleri alanlarhendis, fizik bilimleri alanlar ıında nda 
yetkinliklere sahiptir.yetkinliklere sahiptir.

•• FiziFiziğğin temel yaklain temel yakla şışımlarmlar ıına na 
hakimdir.hakimdir.

•• Benzeri alanlarda kendisi iBenzeri alanlarda kendisi i ççin yeni in yeni 
olan bir konuya nasolan bir konuya nas ııl yaklal yakla şşacaacağığınnıı
bilir.bilir.



MMüühendisin hendisin öözelliklerizellikleri

•• MMüühendis; matematiksel modeller hendis; matematiksel modeller 
kullankullan ıır.r.

•• Ama bunlarAma bunlar ıın (bu plan, proje ve n (bu plan, proje ve 
hesaplamalarhesaplamalar ıın) sadece gern) sadece ger ççeeğğin bir in bir 
modelini oldumodelini oldu ğğunu da iyi bilir.unu da iyi bilir.

•• Dikkate alDikkate al ıınmamnmam ışış (sistemi (sistemi 
etkileyecek veya etkilemeyecek) etkileyecek veya etkilemeyecek) 
unsurlarunsurlar ıın farkn fark ıındadndad ıır.r.



MMüühendisin hendisin öözelliklerizellikleri

•• MMüühendis, kendi alanhendis, kendi alan ıına giren na giren 
sorunlar isorunlar i ççin in çöçö zzüümler mler üüretir.retir.

•• Bu Bu çöçö zzüümlerin her zaman hata paymlerin her zaman hata pay ıı
veya baveya ba şşararıı oranoran ıı gibi olasgibi olas ııll ııklar klar 
iiççerdierdi ğğini, ini, ““ yyüüzde 100zde 100”” gibi kavramgibi kavram ıın n 
gerger ççek yaek yaşşam am çöçö zzüümlerinde mlerinde 
olmadolmad ığıığınnıı, bunun sadece modellere , bunun sadece modellere 
öözgzgüü olduoldu ğğunu bilir.unu bilir.



MMüühendisin hendisin öözelliklerizellikleri

•• MMüühendis; becerileri ve yetkinlikleri hendis; becerileri ve yetkinlikleri 
olan, akolan, ak ııllll ıı, sorumlu ve ahlâkl, sorumlu ve ahlâkl ıı olmayolmay ıı
hedefleyen, kendisini shedefleyen, kendisini s üürekli rekli 
geligeli şştiren bir insandtiren bir insand ıır.r.

•• Ama Ama ‘‘ tek kitek ki şşilik bandoilik bando ’’ dedeğğildir.ildir.
•• MMüühendis, takhendis, tak ıım m ççalal ışışmasmas ıınnıın n 

dedeğğerini ve erini ve öönemini (dolaynemini (dolay ııssııyla yla 
sinerjiyi) bilir.sinerjiyi) bilir.



MMüühendisin hendisin öözelliklerizellikleri

•• MMüühendis; yanlhendis; yanl ışışlarlar ıın don do ğğrular, rular, 
babaşşararııssıızlzl ııklarklar ıın ban başşararıılar kadar lar kadar 
olaolağğan olabilecean olabilece ğğini bilir; bunlarini bilir; bunlar ıın n 
her birinden dersler her birinden dersler ççııkarkar ıır.r.

•• MMüühendis, hatalarhendis, hatalar ıı kaynakayna ğığında nda 
ddüüzeltme ve zeltme ve öönlemenin anlamnlemenin anlam ıınnıı
bildibildi ğği gibi problem i gibi problem çöçö zme zme 
yaklayakla şışımmıında nda ‘‘bilimsel ybilimsel y ööntemntem ii ’’
kullankullan ıır.r.



MMüühendisin hendisin öözelliklerizellikleri

•• MMüühendis ihendis i ççin problem in problem çöçö zme zme 
performansperformans ıınnıın yn y üükseltilmesi kseltilmesi öönemlidir.nemlidir.

•• Bu amaBu ama ççla kendini gelila kendini geli şştirmeye tirmeye öözel zel öönem nem 
verir.verir.

•• BaBaşşkalarkalar ıınnıın deneyimlerini, n deneyimlerini, çöçö zzüüm m 
ööykyk üülerini aralerini ara şştt ıırr ıır, inceler.r, inceler.

•• MMüühendis, ehendis, e ğğitimin yaitimin ya şşam boyu devam am boyu devam 
eden bir seden bir s üürereçç olduoldu ğğunu iyi bilir.unu iyi bilir.



MMüühendisin hendisin öözelliklerizellikleri

+ =

3       +     2     =      5
MMüühendis; karhendis; kar şışılalaşştt ıırabilen, rabilen, 

soyutlaysoyutlay ııp genelleyerek p genelleyerek 
modelleyebilen insandmodelleyebilen insand ıır.r.



AmaAma ……

•• MMüühendisler hakkhendisler hakk ıında toplumda yanlnda toplumda yanl ışış
kankan ıılar var.lar var.

•• BazBazıılarlar ıı bizi bilgisayarlar gibi gbizi bilgisayarlar gibi g öörrüüyor.yor.
•• Sanki elektronik yongalar, kablolar ve Sanki elektronik yongalar, kablolar ve 

mekanik aksamdan olumekanik aksamdan olu şştutuğğumuzu umuzu 
varsayanlar da olabilir.varsayanlar da olabilir.

•• ““ Sanat eserini gSanat eserini g öörsek mertekrsek mertek ””
sanacasanaca ğığımmıızzıı ddüüşşüünenler de var.nenler de var.

•• YanYanııll ııyorlar, deyorlar, de ğğil mi?il mi?



ŞŞööyle dyle d üüşşüünenler var:nenler var:

•• Bir mBir m üühendisin kelime hazinesi hendisin kelime hazinesi 
birkabirka çç yyüüz taneyi gez taneyi ge ççmez.mez.

•• Bir mBir m üühendis, ehendis, e şşine doine do ğğum gum g üünnüü
hediyesi olarak tornavida seti veya hediyesi olarak tornavida seti veya 
avometreavometre alal ıır.r.

•• Bir mBir m üühendis, arabashendis, arabas ıı ile giderken ile giderken 
ööndeki arabayndeki arabay ıı bilimsel olarak bilimsel olarak 
sollayabilensollayabilen kikişşidir.idir.



ŞŞööyle dyle d üüşşüünenler olabilir:nenler olabilir:

•• MMüühendis; bilgisayarhendis; bilgisayar ıınnıı, telefonunu, , telefonunu, 
fotofoto ğğraf makinesini veya saatini raf makinesini veya saatini 
kendisi tamir etmeye kendisi tamir etmeye ççalal ışışan kian ki şşidir.idir.

•• MMüühendis, piyango bileti alhendis, piyango bileti al ıırken bile rken bile 
olasolas ııll ıık hesabk hesab ıı yapan kiyapan ki şşidir.idir.

•• Bir mBir m üühendis, daima hendis, daima ççantasantas ıında veya nda veya 
ceketinin iceketinin i çç cebinde kontrol kalemi cebinde kontrol kalemi 
tataşışıyan kiyan ki şşidir.idir.



Peki; ya bunlar:Peki; ya bunlar:

•• MMüühendis; hendis; ““ sosyal, ksosyal, k üültlt üürel, sanatsalrel, sanatsal ””
gibi sgibi s ııfatlardan habersiz olandfatlardan habersiz oland ıır.r.

•• KarKarşışı cinsle ileticinsle ileti şşim kurma sorunlarim kurma sorunlar ıı
olan kiolan ki şşinin minin m üühendis olma olashendis olma olas ııll ığıığı
yyüüksektir.ksektir.

•• MMüühendis, 2 kere 2hendis, 2 kere 2 ’’nin kanin ka çç ettietti ğğine ine 
hesap makinesi veya bilgisayarla hesap makinesi veya bilgisayarla 
hesaplamadan ikna olmaz.hesaplamadan ikna olmaz.



ŞŞaka bir yanaaka bir yana ……

•• MMüühendislikhendislik ; e; eğğitim, deneyim ve itim, deneyim ve 
uygulama ile edinilen matematik ve uygulama ile edinilen matematik ve 
dodoğğa bilimleri bilgisinin, doa bilimleri bilgisinin, do ğğal gal g üçüç ve ve 
kaynaklarkaynaklar ıın insanln insanl ıık ve toplum k ve toplum 
yararyarar ıına ve sna ve s üürdrd üürrüülebilirlik lebilirlik 
ggöözetilerek kullanzetilerek kullan ıılmaslmas ıı iiççin in 
yyööntemler ve ntemler ve çöçö zzüümler gelimler geli şştirmetirme
uuğğraraşışıddıır.r.



MMüühendishendis ……

•• MMüühendishendis , pratik ve ekonomik de, pratik ve ekonomik de ğğeri eri 
olan etkin aygolan etkin ayg ııt, tesis, makineler ve t, tesis, makineler ve 
yapyap ıılarlar ıı yaratmak ve iyaratmak ve i şşletmek letmek üüzere zere 
bilimsel, teknik ve dibilimsel, teknik ve di ğğer ilgili bilgi ve er ilgili bilgi ve 
becerileri kazanbecerileri kazan ııp kullanan (ve p kullanan (ve 
biteviye gelibiteviye geli şştirmesi gereken) tirmesi gereken) 
bireydir.bireydir.



MMüühendisin donanhendisin donan ıımmıı::

1.1. SabSabıırlrl ıı olmak,olmak,
2.2. Sorunlar karSorunlar kar şışıssıında paninda pani ğğe e 

kapkap ıılmamak,lmamak,
3.3. İİkna kabiliyetine sahip olmak,kna kabiliyetine sahip olmak,
4.4. Yeni fikirlere aYeni fikirlere a ççıık olmak,k olmak,
5.5. YaratYarat ııccıı veya yenilikveya yenilik ççi (i ( inovatifinovatif ) ) 

olmak,olmak,
6.6. PlanlPlanl ıı ve bve b üüttççeli olmak,eli olmak,



MMüühendisin donanhendisin donan ıımmıı::

7.7. KararlKararl ıı olmak ve risk alabilmek,olmak ve risk alabilmek,
8.8. İİsteklerle olassteklerle olas ııll ııklar arasklar aras ıındaki farkndaki fark ıı iyi iyi 

bilmek,bilmek,
9.9. Elindeki kaynaklarElindeki kaynaklar ıı etkili ve verimli etkili ve verimli 

kullanabilmek,kullanabilmek,
10.10. EEğğitimi sitimi s ıırasras ıında edindinda edindi ğği bilgileri i bilgileri 

kullanmaya kullanmaya öözen gzen g ööstermek,stermek,
11.11. Disiplinli takDisiplinli tak ıım m ççalal ışışmasmas ıına yatkna yatk ıın olmak,n olmak,



MMüühendisin donanhendisin donan ıımmıı::

12.12. Deneysel Deneysel ççalal ışışmalarmalar ıın n öönemini ve nemini ve 
dedeğğerini bilmek,erini bilmek,

13.13. Verileri analiz edebilmek,Verileri analiz edebilmek,
14.14. Mesleki ve kiMesleki ve ki şşisel disel d üürrüüstlstl üüğğe sahip e sahip 

olmak; meslek etiolmak; meslek eti ğğine uygun ine uygun 
davranmak,davranmak,

15.15. Problem Problem çöçö zme performanszme performans ıına sahip na sahip 
olmak,olmak,



MMüühendisin donanhendisin donan ıımmıı::

16.16. BaBaşşararııssıızlzl ııklardan ve baklardan ve ba şşararıılardan lardan 
ders almayders almay ıı bilmek,bilmek,

17.17. Sistemleri ve sorunlarSistemleri ve sorunlar ıı mmüümkmk üün n 
olduoldu ğğunca yalunca yal ıına indirgeyip na indirgeyip 
modelleyebilmek,modelleyebilmek,

18.18. Bilimsel yBilimsel y öönteme (yaklanteme (yakla şışıma) sahip ma) sahip 
olmakolmak ……



BazBazıı ööneriler:neriler:

•• Okul yaOkul ya şşamamıına ilina ili şşkin size bazkin size baz ıı
öönerilerim olabilir:nerilerim olabilir:

1.1. En az bir yabancEn az bir yabanc ıı dil bilmelisiniz. dil bilmelisiniz. 
Ama bunun yeterli olmadAma bunun yeterli olmad ığıığınnıı da da 
bilin.bilin.

2.2. BilgisayarBilgisayar ıın iyi bir kullann iyi bir kullan ııccııssıı olun; olun; 
konunuzla ilgili yazkonunuzla ilgili yaz ııll ıımlarmlar ıı ööğğrenin.renin.

3.3. Size ait kitap, CD ve benzerlerinden Size ait kitap, CD ve benzerlerinden 
bir kbir k üüttüüphane oluphane olu şşturmaya baturmaya ba şşlaylay ıın. n. 



BazBazıı ööneriler:neriler:

4.4. KiKişşisel geliisel geli şşiminiz konusunda iminiz konusunda 
ilerlemek iilerlemek i ççin kitaplar okuyun, in kitaplar okuyun, 
kurslara katkurslara kat ııll ıın.n.

5.5. GeniGenişş bir bir ççevre edinmeye evre edinmeye ççalal ışıışın.n.
6.6. MMüüstakbel istakbel i şş alanalan ıınnıızda yer alan zda yer alan 

kurulukurulu şş ve kive ki şşileri tanileri tan ıımaya maya ççalal ışıışın.n.
7.7. BoBoşş zamanlarzamanlar ıınnıızzıı dedeğğerlendirmek erlendirmek 

iiççin meslekle ilgili yerlerle iliin meslekle ilgili yerlerle ili şşki ki 
kurun.kurun.



BazBazıı ööneriler:neriler:

8.8. TanTanııddığıığınnıız mz müühendislerden meslek hendislerden meslek 
ve ive işş deneyimleri konusunda deneyimleri konusunda öörnek rnek 
olaylar dinleyin; onlara sorula olaylar dinleyin; onlara sorula 
sorun.sorun.

9.9. TMMOB Elektrik MTMMOB Elektrik M üühendisleri hendisleri 
OdasOdas ıı’’nnıın veya benzeri kurulun veya benzeri kurulu şşlarlar ıın n 
size sunabilecesize sunabilece ğği imkanlardan i imkanlardan 
yararlanmaya yararlanmaya ççalal ışıışın.n.



TeTeşşekkekk üürlerrler ……


