•

akademik

"EGiTiM PROGRAM iMiZ ÇAGA AYAK
LJYDLJRLJYORJJ
BULUNDUKLAR!
BÖLÜMÜN
EGİTİM PLANI VE
AMAÇLARININ
BELİRLENDİGİ,

ARALARINDA

DIŞ

PAYDAŞLARIN

DA
YER ALDIGI BİR

DEGERLENDİRME

KURULU
OLUŞTURDUKLARINI

SÖYLEYEN
MARMARA
ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ MAKİNA
MÜHENDİSLİGİ
BÖLÜM BAŞKANI

PROF. DR.: PAŞA
YAYLA, "BOYLECE
MUFREDATIMIZI
ÇAGIN GEREKLERİNE
GÖRE GÜNCEL
TUTABİLMEK

İÇİN EGİTİM
AMAÇL~~IMIZ VE
PROGRAM OGRENME
ÇIKTILARIMIZ
PERİYODİK

OLARAK GÖZDEN
GEÇİRİLİYOR" D İYOR .

•

armara Ünive rsitesi Makine Mühendi s liği Bölümü'nün 1993 y ılın 
da kurulduğunu, 1994 y ılında n iti baren lisans, 1997' den bu yana da
yüksek lisans programına öğrenci
kabul edildiğinin söyleyen Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makin e Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Paşa Yayla, "Temel
hedefimizi ülkemizde bilgi ve teknolojinin üretilm esi , yö netilmesi, k ullanılma sı ve yayı lması
na katkıda bulunan üstün nitelikli makine mühendisleri yet i şt irm ek o lu şt uru yor" diyor.
Yayla ile bölümün hedefleri, eğitim avantajları ve akadem ik altyapıs ı hakkında ay rın tı lı bir

M

söyleşi gerçekleştirdik.
Kuruluşundan

bugüne bölümünüzde
bahseder misiniz?
Müh endi slik Fakültesi'nin 1995 y ılınd an itibaren ha z ı rl ıkla rına başladığı, Avrupa Kalit e
Yönetim Vakfı [EFQM) tarafından ve rilen Avrupa Kalite Ödülü 2000 yar ışma s ına katıla
rak Türkiye'den kamu sektörü kategorisinde
finalist olduk. 1997-2000 y ılları arasında tüm
öğretim üye leri ve öğ rencilerimiz bu ödü l süre cin e katk ı vererek y apılan ça lı şma l ara katıldı . Söz konusu ça lı şmala rın öğrencilerimi
zin daha iyi yetişmesine büyük katkıs ı oldu.
Eğitim pro gramımı z ı uluslararası bir standartta akredite edeb ilm ek içi n Mühendislik
yaşanan değişimlerden

Eğitim Programları Değerlendirm e ve Akreditasyon Derneğine [MÜDEK) başvuruda bulun duk ve 20 14 y ılında yapılan ilk değerlendirme
de iki y ıllı k akred ita syon aldı k. Bu akreditasyo n 2016 yıl ında ya pılan ara değerlendirmede
önce bir y ıl, daha so nra ise 201 ?' deki ara değer l endir med e de bütün za y ıflıkların giderilmesi sayesinde 2019'a kadar uzatıldı. Bu süreç
kap sa mında süre kli i y ileşme yi sağlayabilmek
içi n bölümümüzde bir kalite ve sürekli i y il eş
tirme komisyonu kurarak aktif olarak çalış
masını sağ ladık . Öğrencilerimiz, mezunlarımı z
ve mezunlarımızın işve ren ile yö neti cilerinden
bölümümüzle ilgili geri bildirim alabilmek için
anketler hazırla ya rak bölümümüzün İnternet
sayfamıza koyduk. Bu anketler her y ıl düzen li olarak toplanıp değerlendirili yo r ve sonuç lar çe rçeves ind e iyileştirme l er yap ılı yo r. Anket
sisteminizin başlamasıyla birlikte bitirme projelerinin formatında köklü d eğiş ik l ikl e r yapt ı k.
T asarım derslerinin içerikleri öğ rencilerimi 
ze ana tasarım deneyimi verecek şekilde güncellendi ve lab oratu va r derslerimizin içerikleri
ihtiyaç lar dahilind e genişletildi . 2019 sonrası akredite durumunu deva m ettirebilmek için
ye niden MÜDEK'e başv uracağız ve bu süreçte de sürekli iyileşme birinci önce li ğim i z ola cak. Bu bağlamda müfredatımızı da çağın gerek lerine göre gün ce l tutabilme k için eğitim
amaçlarımız ve program öğ renme çıktıla rı -

mız periyodik olarak gözden geçiriliyor. Bunlara ek olarak bölümümüz 2009 yılından itibaren
Erasmus öğrenci değişim programının aktif bir
paydaşı olmayı sürdürüyor. Her yıl bölüm öğ
rencilerimizi yurt dışındaki anlaşmalı olduğu
muz üniversitelere gönderiyor ve o üniversitelerden gelen öğrencileri bölümümüzde misafir
ediyoruz.
Müfredatınızı oluştururken sanayiden gelen
talepleri de dikkate aldınız mı?
Bölümümüzün dış paydaşlarından eğitim planımızla ilgili görüş alabilmek amacıyla MÜDEK akreditasyon başvurumuz kapsamında
bir bölüm danışma kurulu oluşturduk. Bu kurul, Makine Mühendisler Odası [MMO] temsilcileriyle çeşitli sanayi kuruluşlarından ve diğer
üniversitelerden gelen paydaşlara ek olarak,
daha önce bölüm başkanlığı ve okulumuzun
rektörlüğünü üstlenmiş bölümümüz öğ retim
üyesi Prof. Dr. M. Zafer Gül'den oluşuyor. Bölüm başkanı ve yardımcıları kurul üyelerine
yardımcı olmak amacıyla düzenlenen toplantılara katılıyor. Yıllık periyotlarda gerçekleşti
rilen kurul toplantılarında, eğitim planımız ve
amaçlarımız hakkında kurul üyelerinin görüş
leri alınıyor ve yapılan öneriler bölüm kurulunca değerlendiriliyor. Öğrencilerimizin üçüncü
ve dördüncü sınıfta aldığı teknik seçmeli derslerin listesi burada kararlaştırılırken kurulun
fikirleri de alınıyor. Öğrencilerimizin teorik eği
timlerini pratiğe dönüştürebildikleri bir diğer
alan olan bitirme projesi derslerinde de, verilen projelerin tasarım projesi olması konusunda bir fikir birliği mevcut.

kapsamda bölümümüz de güçlü, deneyimli ve nitelikli bir akademik kadroya sahip. Bölümümüzde verilen MÜDEK akreditasyonuna sahip yüzde 100 İngilizce eğitim sayesinde
mezunlarımız iş bulmakta sıkıntı çekmiyor ve
uluslararası firmalar ile çeşitli uluslararası
projelerde rahatlıkla yer alabiliyor. Erasmus
öğrenci değişim programının aktif bir üyesi olmamız nedeniyle bu program kapsamın
da yurt dışında eğitim görme ve yurt dışından
gelen öğrencilerle iletişim kurma imkanımız
oldukça fazla. Ayrıca bölümümüzde öğretim
üyesi başına düşen öğrenci sayısı da fazla değil. Ayrıca her öğretim üyesi yaklaşık 30 öğ
rencinin danışmanlığını üstleniyor ve bu sayede öğrencilerle daha yakından ilgilenebiliyor.
Bunlara ilaveten öğrenci kulüplerimiz oldukça aktif çalışıyor. Bu çerçevede teknik geziler, seminerler ve eğitimler düzenleye rek
öğrencilerimizin vizyonunun gelişmesine yardımcı oluyor. Marmara Üniversitesi Makine
Mühendisliği Kulübü [MarmaraMESI. çeşit
li firmaların üretim alanında çalışan tecrübeli mühendislerinden, mesleki bilgi birikimlerini aktarıp sektörün önde gelen firmalarını
tanıtmaları amacıyla '" Makine Mühendisliği
Günleri [MMG]" adı altında kariyer günleri düzenliyor. Sektöründe lider firmaları okulumuz
öğrencileriyle buluşturmak, sanayi ve üniversite ortaklığına katkıda bulunmak olan bu etkinlik aynı zamanda; makine mühendislerinin
firmaların hangi alanlarında çalıştığını, fabrikaların işleyişini ve bu işleyişte makine mühendislerinin rolünü öğrencilerimize aktararak iş ve staj başvuru imkanları da yaratıyor.

"SANAYİ KURULUŞLAR!

GENEL ANLAMIYLA
ÜNİVERSİTELERDEN
KENDİ İHTİYAÇLARINA
UYGUN MÜHENDİSLER
YETİŞTİRMELERİNİ
BEKLİYOR . ANCAK
ÖZELLİKLE MAKİNE
MÜHENDİSLİGİ GİBİ
ÇOK GENİŞ BİR
YELPAZEYE HİTAP
EDEN BİR BÖLÜMDE
BÖYLE BİR EGİTİM

VERMEK NEREDEYSE
İMKAN SIZ."

Teorik eğitimler dışında sunduğunuz teknik
olanaklar konusunda neler söyleyebilirsiniz?
Öğrencilerimiz, birinci sınıftaki fizik 1 ve fizik 2
ve ikinci sınıftaki elektri k devreleri dersleri
kapsamında aldığı laboratuvar derslerine ek
olarak, konstrüksiyon ile ilgili derslerde bölümümüzün takım tezgahları laboratuvarını aktif olarak kullanıyor. Ayrıca dördüncü sınıftaki
makina mühendisliğinde deneysel yöntemler dersinin içeriği de hem mekanik hem de
termal konularda deney-deney tasarımı yapılabilecek şekilde güncellendi . Deneysel çalışmalara ek olarak öğrencilerimiz bilgisayar
destekli tasarım, üretim veya simülasyon konularında fakültemiz bünyes indeki bilgisayar
laboratuvarlarını kullanabiliyor.
Makine mühendisliği eğitimi almak isteyen
bir öğrencinin Marmara Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi'ni seçmesindeki
temel nedenler nelerdir?
Öncelikle Marmara Üniversitesi Türkiye "nin
en köklü eğitim kurumlarından biridir ve bu
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"BÖLÜM ÖGRETİM
ÜYELERİMİZ SANAYİ
KURULUŞLAR! İLE

TEYDEB.
SAN-TEZ VEYA
BİZZAT FİRMALARIN

KENDİ DESTEKLEDİGİ
SANAYİ PROJELERİ
GERÇEKLEŞTİRİYOR."

Makine mühendisliği öğrencileri sanayiyle
koordineli çalışma yapma şansına sahip mi?
Sağladığınız staj olanakları nelerdir?
Bölümümüz endüstri ile yakın bir işbirliği içerisinde. Eğitim programımızda ikinci sınıftan
sonra yaz aylarında yapılan 30 iş günü imalat
teknikleri ve üçüncü sınıftan sonra yaz ayların
da yapılan 30 iş günü işletme organizasyonu
stajları mevcut. Bölüm staj komisyonumuz her
öğretim yılı staj bilgilendirme sunumları yaparak öğrencilerimizi stajlarını en iyi şekilde değerlendirmesi konusunda yönlendiriyor. Ayrıca
bölüm yönetimimiz de her yıl danışma kurulu ve mezunlarımızdan staj konusunda destek
alıyor . Yurt içi stajlara ek olarak öğrencilerimiz
Erasmus veya IAESTE gibi programlar kapsamında yurt dışında da staj yapabiliyor.
Bölümünüz bünyesinde gerçekleştirdiğiniz
veya gerçekleştirmeyi planladığınız sanayi
projeleriyle ilgili bilgi verir misiniz?
Bölüm öğretim üyelerimiz sanayi kuruluşla
rı ile TEYDEB, SAN-TEZ ve/veya bizzat firmaların kendi desteklediği sanayi projeleri gerçekleştiriyor. Buna ek olarak altyapı projeleriyle de
bölümümüze laboratuvarlar kazandırılıyor. Bu
bağlamda Marmara Üniversitesi Bilimsel Araş
tırma Projeleri Komisyonundan (BAPKOl alınan
altyapı projeleriyle bölümümüzde fizik ve ölçme
ile plastik boru test laboratuvarı kuruldu. Ayrıca
öğrencilerimizi, lisans bitirme projelerini sanayi odaklı yapma ve bu konuda yarışmalara katıl
ma konusunda teşvik ediyoruz. Bölüm öğretim
üyemiz Prof. Dr. Bülent Ekici'nin danışmanlı
ğında öğrencilerimiz Hakan Dilbaz ve İsa Öztürk
12-13 Mayıs 2016 tarihlerinde Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından öğrenci
lerde bilimsel düşünme, araştırma, proje üretme ve proje geliştirmeye özendirmek amacıyla
düzenlenen "3. Öğrenci Proje Pazarı"na katıldı.
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Bu çerçevede, yer bilimleri ve uzay teknolojileri
temat ik alanında, "Aerodinamik Yüzeyler Üzerinde Oluşturulan Pürüzlerin Akışa Etkisinin
Sayısal İncelenmesi " projesiyle ikincilik ödülüne la yık görüldü.
Sanayi kuruluşlarının üniversitelere bakışını
nasıl yorumluyorsunuz?
Sanayi kuruluşları genel anlamıyla üniversitelerden direkt olarak kendi ihtiyaçları
na uygun mühendisler yetiştirmelerini bekliyor. Ancak özellikle makine mühendisliği gibi
çok geniş bir ye lpazeye hitap eden bir bölümde böyle bir eğitim vermek neredeyse im kansızdır. Biz aradaki bu farkı azaltmak amacıyla
danışma kurulumuz ve mezunlarımız vasıta
sıyla sanayi kuruluşlarından öğrencilerimi
ze staj ve bitirme projeleri konusunda destek
olmalarını istiyoruz. Ayrıca firmalar belirli bir
araştırma konusu için üniversitelere başvur
duklarında hızlı, belirli bir sonuca odaklı ve
masrafsız çözümler beklerken akademisyenler daha geniş bir çe rçevede araştırma içeren
ve kar odaklı olmayan bir çalışma planı uygulamak isteyebiliyor. Bu durum da bazen üniversite-sanayi işbirliğine sekte vurabiliyor.
Gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında ülkemizde üniversite-sanayi işbirliğinin iste nilen düzeyde olmadığını ancak son yıllarda bir ivme
kazandığını da görüyoruz. TEYDEB ve SANTEZ programları kapsamında yapılan projelerin say ısındaki artış ve bunlara ek olarak
bazı büyük firmaların proje çağrıs ına çıkma
ya başlamış olması, üniversite-sanayi işb i r
liğinin yaygınlaşması için oldukça ümit verici
gelişmeler arasında. Gelişmiş ülkeleri belki
de Türkiye'den farklı kılan en önemli özellik
o ülkelerdeki firmaların daha fazla lisansüstü eğitim görmüş eleman istihdam etmesidir .
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armara Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri, eği
tim dilinin tamamen İngilizce olmasının; sınırların ortadan kalktığı,
bilgi ve teknoloji hızla ya y ıldığı bir
dünyada gelişmeleri takip etmek için kendilerine büyük bir avantaj sağladığını söylüyor.

M

AHMET FURKAN EKİNCİ
M A K İNE M ÜHENDİ S L İG İ
ı.ı . SINIF öG RENCİ Sİ

"ALDIGIMIZ EGİTİM DÜNYAYLA ENTEGRE
OLMAMIZI SAG LIYOR"
"Makine mühendisliği serüvenim bir çocukluk
hayali ile başlıyor. Küçük yaştan itibaren süregelen öğrenme ve araştırma merakı içerisinde, doğayı anlama ve açıklama gayretimin peşine kapılmış giderken bugün geldiğim yerde
buldum kendimi. Bu meslek size gelişen teknoloji ve bilimin ışığında ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamaya yönelik çalışmalar yürütme
ve yaratıcılığınızı kullanma fırsatı sunuyor. Pek
çok mühendislik disiplinini bir arada bulunduran bu bölümden mezun olduktan sonra, birbirinden farklı alanlarda çalışmak ve uzmanlaş
mak mümkün . Bölümümüz en sevdiğim yanı
ise hiçbir zaman sınırlarına ulaşmayacak olması ve size dünyanın her yerinde çalışma olanağı
sunması. Marmara Üniversitesi'ni tercih etme
sebebim ise uzun yıllardır başarıyla eğitim veren, sistemi kendine has biçimde özümseyen
köklü bir kurum olması. İngilizce öğretim dili
de bizler için müthiş bir fırsat. Erasmus programı, öğrenci kulüpleri, sanayi işbirliği olanakları vizyonunuzu genişletebilmeniz için gereken
imkanları sunarken daha mezun olmadan dünya ile entegre olmanızı sağlıyor . Makine mühendisliği kolay ve azımsanacak bir bölüm değil.
Farklı bakış açılarına sahip olmak, sistematik
düşünebilmeyi ve sıkı çalışmayı gerektirir. Günümüzde mühendisliklerin sınırları kalktığı gibi
dünyanın da sınırları kalkıyor. Bilgi ve teknoloji gittikçe daha hızlı yayılıyor. Mesleğinde başa
rılı olmak isteyen bir makine mühendisi dünyadaki gelişmeleri mutlaka yakından izlemeli . Bu
bağlamda bilgi rekabetinden korkmadan, sektörün ulusal ve uluslararası ilişkilerini izlemeye
çalışıyorum ve dünyanın neresinde olursa olsun
işin kaynağına gitmekten çekinmiyorum. İşini ve
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hayal kurmayı seven makine mühendisleri için
dünyada yapılacak çok şey var. Ülkemizde çok
sayıda makine mühendisliği bölümü var ve bunlar her y ıl yüzlerce mezun veriyor. Bu durum
mühendisliğin değerini düşürmemeli . Makine
mühendisleri bu alanın hızla genişleyen sınır
larına uyum sağla yabilmeli ve yaşam boyu öğ
renme felsefesini benimsemeli . Ayrıca küresel
çapta hızla popülerlik kazanan temiz enerji, yenilenebilirlik, robotik, uzay ve nanoteknoloji gibi
trendlerin de yakından takip edilmesi gerektiği
ne inanı y orum. Artık evlerde dahi tasarımlar yapılıyor ve üretkenlik artıyor . Bu durum da beraberinde mühendislerin daha çok bilgiye sahip
olmasını gerektiriyor. Bunun yanı sıra sektörde
artan makine mühendisi sayısı sadece rekabet
değil, tam tersine, dayanışma, kendi meslektaşları ve farklı mühendislik dallarıyla uyumlu çalı ş abilme gibi pozitif getiriler sunmalı. Bu
bağlamda da mesleği temsil eden dolayısıyla da
mesleğin değerini belirleyen herkesin daha duyarlı olması gerekiyor."

GELİŞİME VE YENİLİGE
AÇ.1~ BİR BÖLÜMDE

EGITIM ALDIKLARINI
SÖYLEYEN
MARMARA
ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ
MAKİNA
MÜHENDİSLİGİ
BÖLÜMÜ ÖGRENCİLERİ,
SANAYİ İLE İŞBİRLİGİ

OLANAKLARININ
VİZVONLARINI

GENİŞLETIİGİNİ

VURGULUYOR .

BEGÜM YOLDAŞ
MAKİNE MÜHEND İ SLİG İ
ı.ı . SINIF öGRENCİSİ

"N İTELİKLİ B İ R AKADEMİK KADROYA SA Hİ B İ Z"
" Lise döneminin sonunda makine mühendisliğini incelediğimde birçok farklı disiplinin bir
arada öğretildiği bir bölüm olduğunu fark ettim. Çalışma olanaklarının ve faaliyet gösterdiği sektörlerin farklı ve çok sayıda olduğunu da
gözlemledim. Ayrıca dayımın ve kuzenlerimin
makine mühendisi olması da kararımı etkiledi .
Tamamen İngilizce eğitim veriliyor olması benim için önemli bir kıstastı. Bunun dışında kabul edilen öğrenci sayısının az olmasının da diğer bir çok ün iversiteye göre avantaj olduğunu
düşündüm. Bunların dışında tabii ki en büyük
faktör puan aralığımda olmasıydı. Tercihimden
hiçbir zaman pişman olmadım . Birinci sınıfın
sonunda İTÜ'ye geçme şansım vardı ama ben
bölümümden memnundum ve böyle bir tercih yapmadım. Birinci sınıftayken bölümümüzde kulüp faaliyetlerinin olmadığını fark ettik ve
MarmaraMES'i kurduk. Bu şekilde kendimizi sektörde duyurmayı ve bölümümüzü ileri taşımayı hedefledik. Üç senedir güzel bir ivmeyle faaliyetlerimiz devam ediyor. Bundan sonraki
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"MAKİNE

MÜHENDİSLİGİ
BÖLÜMÜ ÖGRENCİLERİ,
MEZUN OLDUKTAN
SONRA SEKTÖRE AYAK
UYDURMAKTA HİÇ
ZORLANMAYACAKLAR!
KALİTEDE BİR

EGİTİM ALDIKLARINI
BELİRTİYOR."

dönemlerde de bu şekilde ilerleyeceğine eminim. Yeterli bilgi birikimine sahip akademisyenlerimiz olduğunu düşünüyorum. Birçok üniversiteye göre akademisyen başına düşen öğrenci
sayımız oldukça uygun. Hocalarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Ayrıca birçok üniversitede
olmayan laboratuvarlara ve bilgisayar yazılım
larına sahibiz. Üniversitemizin isminde 'teknik'
kavramı geçmese de aldığımız eğitimin kalitesinin yeterli olduğunu düşünüyorum. Zaten
önemli olan gelişmeye ve yeniliğe açık olmaktır.
Yeterli bilgi birikimine sahip olduğumuzu düşü
nüyorum ancak ülkemizin durumu göz önünde bulundurunca tabii ki kaygılarım var. Her yıl
binlerce makine mühendisi mezun oluyor. Farkımızı ortaya koymamız gerekiyor. Açıkçası ülkemizde mühendisliğe gerekli önemin ve rildiği
ni de düşünmüyorum . Sektörde kendimizi ifade
edebilirsek güzel yerlere gelebileceğimize inanıyorum. Yaptığımız stajlar, aldığımız seçmeli
dersler sayesinde sektör hakk ı nda birçok bilgiye sahip olduk. Bu bilgilerin ışığında hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum. Aynı zamanda ülkemizi de bu şekilde ileriye taşıyacağımızı
düşünüyorum ...

MERTCAN SAMGAR
MAKİNE MÜHENDİSLİGİ
ı.ı . SINIF ÖGRENCİSİ

"iKLiMLENDiRME SEKTÖRÜNDE CALISMAK
iSTiYORUM"
"Makine mühendisliği çok kapsamlı bir meslek ve içerisinde çok fazla sektörü barındırı
yor. Türkiye'de bir Anadolu Lisesi öğrencisi
meslek dallarının tam olarak ne iş yapt ığı
nı bilmiyor ne yazık ki . Ben küçüklükten beri
hep evdeki aletleri ve makineleri kurcalar söküp içine bakardım merakımdan. Bu durum
daha ortaokul zamanlarımda aslında beni bir
nebze de olsa bu tarz bir işi yapmaya yönlendirmişti . Lisede sayısal alanda da iyi bir başa
rı yakalayınca makine mühendisliği okumaya
karar verdim. LYS sınav sonuçlarına göre de
yapabileceğim en iyi tercih Marmara Üniversitesi oldu. Mesleğin sektörleri zaten dünyaya açılıyorken ingilizce eğitim almanın da beni
bir adım ileriye taşı yacağ ını düşündüm . Bölümümüz, bünyesinde çok başarılı öğretim üyeleri barındırıyor. Gerçekten açıp özgeçmişle
re baktığınızda görec eği niz okullar ve mezun
olunan ortalamalar ağzınızın açık kalması
na sebep oluyor. Bu sayede bölümdeki eği
timin çok iyi olduğunu söylemem gerek. Bir
lise öğrencisi teknik üniversite olmadığı için
okulumuzun eğitiminin yetersiz kalacağını
düşünebilir fakat kesinlikle durum öyle de-

ğil.

Okulumuz aslında ülkedeki sayılı teknik
üniversitelerle eğitim konusunda yarışacak
durumda. Hatta bazılarından daha da iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum. Türkiye'de
makine mühendisleri birçok sektörde çalışı
yor. Otomotiv ve imalat bunların en bilinenleri
ve gözde olanları olarak öne çıksa da; iklimlendirme, otomasyon, CFD ve benzeri sektörler de aslında çok büyük ilerleme gösteriyor.
Ben de iklimlendirme sektörüne yönelerek
tüm teknik seçmeli derslerimi bu hedefe yönelik belirledim . Bunun yanında sektörle alakalı dernek ve kuruluşlarla da iletişim içerisindeyim. Sürekli sektördeki gelişmeleri takip
etmeye çalışıyorum. Mezuniyet sonrasında iş
siz kalmak gibi bir kaygım yok çünkü seçtiğim alan Türkiye'de ve Avrupa'da sürekli büyüme halinde. Dolayısıyla sektörde sürekli bir
mühendis açığı mevcut. Sektör de, hevesli ve
kendisini geliştirmeye açık mühendis adayları
istediği için işsiz kalacağımı düşünmüyorum"

ZEYNEP

BEKTAŞ

MAKİNE MÜHENDİSLİGİ
ı.ı . SINIF öGRENCİSİ

"EGiTiMiM iZ TEKNiK ÜN iVERS iTE
SEViYESiNDE"
" üniversite tercihleri zorlu bir sınavdan sonra yapılıyor ve tercih süreci ise çok daha zorlu. Çünkü bu tercih bizim hayatımızı belirliyo r. Üniversite sınavlarına hazırlanırken bir
planım yoktu ve ne yapacağımı bilmiyordum.
Ünivers ite sınav sonuçları belli olunca ben
de aldığım puana göre tercihlerimi belirlemek için harekete geçtim. Makine mühendisliğini araştırmaya başladığımda gördüm
ki makine mühendisleri her alanda çalışabi
liyor ve sınırları da oldukça geniş. Marmara
Üniversitesi'ni seçmemin nedeni istanbul'daki çok köklü devlet üniversitelerden biri olmasıydı. Bölümümüz aslında teknik üniversiteler
seviyesinde iyi bir eğitim veriyor. Fakat teknik üniversite statüsünde olmadığı ve makine mühendisliğine az öğrenci kabul ettiği için
kendini olması gerektiği seviyede gösteremiyor. Son sınıf öğrencisi olarak söyleyebilirim
ki, alanlarında uzman hocalarımızdan mezun olduktan sonra sektöre ayak uydurmakta hiç zorlanmayacağımız kalitede bir eğitim
aldık. Derslerde yaptığımız projeler bize nasıl
mühendis gibi düşüneceğimizi ve elimizde bir
proje olduğunda hangi yolları izleyeceğimi
zi çok iyi öğretti. Mezuniyet sonrasında yenilebilir enerji alanında çalışmak ve bu alanda
örnek ülkelerden biri olan Almanya'da yüksek
lisans yapmak istiyorum."

