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1 Mechanical Engineering (The Magazine of ASME) dergisinin Nisan 2013 sayısında yayımlanan yazı Dilan Pamuk tarafından dilimize çevrilmiştir. 
2 Nıcholas J. Meyler, Kaliforniya’nın Agoura Hills kentinde bulunan bir yönetsel araştırma şirketi olan Wintgare Dunross’un genel müdürü ve teknoloji ünitesinin başkanıdır. Bu 

makaleye Jach Thornton katkıda bulunmuştur.

B irinden pek sık duyamazsınız 
fakat işe yeni başlayan bir ma-
kine mühendisi, muhtemelen 

elektronik alanında, rakiplerinden daha 
bilgilidir.

İşverenler, gerekli yeteneklere sahip 
mühendislerin az bulunuyor olmasın-
dan şikayetçi. Mühendisler ise bir iş 
bulmanın her zamankinden daha zor 
olduğunu belirtiyorlar. Ancak teknik 
alanda uzmanlaşmış bir işveren olarak 
ben, her iki taraftaki iş avını da görüp 
geçirdim. Uyum sağlayabilme, diğer 
bir deyişle hızla değişen şartlara ayak 
uydurabilme yetisi ve gerekli yetenek-
ler günümüzün işverenleri için liste-
nin başında yer alıyor. Mühendislerin 
branşlarında derin bir anlayışa sahip 
olmaları her zaman olduğu gibi son de-

rece önemli; fakat işe yarar diğer birkaç 
alanda da sağlam bir temele sahip ol-
maları şart.

Hem benim şirketimdeki, hem de di-
ğer şirketlerdeki görüştüğüm işverenler 
bilgi zenginliği ve tecrübenin teknik 
alandaki üstün uzmanlıktan daha ağır 
bastığını düşünüyor. Bu nitelikler, işe 
alınacak mühendisin mesleğe tıpatıp 
uyması anlamına geliyor.

Michigan eyaletinin Macomb kasa-
basındaki kVA teknik müdürü Nathan 
Clark da teknik görevlere aday mü-
hendislerin yeteneklerinin zenginliğine 
ve derinliğine aynı şekilde yaklaşıyor. 
Otomotiv odaklı bir danışmanlık şirketi 
olarak kVA, elektrik ve elektronik araç 
güvenliği sistemleriyle ilgili ISO 26262 
standardını karşılamak için elektro-

mekanik sistemler, araç güvenliği ve 
yönetici eğitimi üzerine yoğunlaşıyor. 
Bu şirket, Güney Kaliforniya’nın Gre-
enville kentinde bulunuyor.

Clark, “kVA şirketi, ‘T’ıpatıp uyan mü-
hendislerde ‘T’nin dikey gövdesi  için 
makine mühendisliği gibi belirli bir 
alanda derin bir uzmanlığa sahip mü-
hendisler arıyor.” dedi. “Ancak diğer 
alanlar üzerinde geniş bir yetenek yel-
pazesine –‘T’nin yatay direğine– de 
ihtiyaçları var. Konu makine mühen-
disliği olunca bu yetenekler, genel-
likle elektronik, yazılım geliştirme ya 
da modelleme ve simulasyon oluyor. 
Clark, “En iyi işleri, hem kendi alanla-
rında hem de ilgili diğer alanlarda tec-
rübe ve bilgi zenginliğine sahip adaylar 
elde eder.” diyor.

Yelpazenin bir ucunda mekatronik bu-
lunuyor. Sensörlü, güç kaynaklı, elekt-
ronik, yazılım ve kontrol algoritmalı 
araçlar, hemen hemen tüm yeni ürün-
lerde bulunan özellikler arasında yer 
alıyor. İşverenler, bu gibi alanlarda çok 
özel bir yetenek, eğitim ve tecrübe dizi-
si arıyorlar.

Yelpazenin diğer ucunda ise sayısız 
branşlar yer alıyor. Yakın zamanlarda 
benim şirketimin yürüttüğü bir makine 
mühendisliği üzerine bir araştırma ka-
lite teminatı, Altı Sigma uygulaması, 
zararsızlık testi, emniyet analizi ve ba-
sınç/gerilim hesaplamalarında gerekli 
olan yeteneklere dikkat çekti. Bunların 
her biri istatistik bilgisi gerektiriyor.

Metalurji mühendisliği araştırmaları 
genellikle hasar tespiti, sürünme, ba-
sınç, gerilim ve benzer nitelikler için 
kapsamlı makine mühendisliği bilgisi 
gerektiriyor. Özellikle sürtünme anali-
zi, yağlama ve termal bozukluklar gibi 
alanlarda termal/mekanik yetenekler 
bir artı kazandırıyor.

Benim şirketim Wintgate Dunross, 
büyük ölçekli elektik depolama gibi 
yenilenebilir enerji alanında bir uzman-
lık nişine sahip. Vereceğimiz işler için 
elektrokimya, sıvı dinamiği, elektrik 
sistemleri; elektronik ve karmaşık yeni 
tarz vanadyum pilleri için kontrol yazı-
lımı yetenekleri olan makine mühendis-
lerine ihtiyacımız olabilir.

W-D araştırmalarının özü, materyal 
bilimi, nanoteknoloji, elektronik, fosil 
kaynaklı/yenilenebilir enerji, kimya ve 
kimya mühendisliği ve her türlü şaşır-
tıcı teknoloji alanlarında saklıdır. Bili-
nen elementlerin analizi, simulasyon ve 
optimizasyon alanlarındaki yeteneklere 
her daim ihtiyaç duyuluyor.

Rakip güçler, eylemsizlik üzerinde bir 
nüfuz kazandığında teknoloji ve ürün 
gelişimi “bıçak sırtı”na daha bir yakla-
şıyor. Tam bu noktada mühendisler, en 
büyük fırsatlara ilişkin en karmaşık so-
runlarla karşılaşıyor. Bu tehlikeli nok-
talar, üretim ve ürünle ilgili herkesin 
ihtiyacları da dahil olmak üzere makine 

mühendislerinin ürünlerini bir bütün 
olarak düşünebilme yetisini taşımasını 
gerektiriyor.

kVA teknik müdürü Clark’ın deyimiyle 
en iyi çözüm, “T ile en yakından bağ-
lantılı bilim dalı” olan sistem mühen-
disliğinde. Clark bu konudaki görüş-
lerini “Sistem mühendisleri bir ürünü 
konsept, tasarım, gelişim, üretim süre-
ci, işletme, risk yönetimi ve sürdürüle-
bilirlik açısından, kısacası a’dan z’ye 
tüm yönleriyle bir bütün olarak düşü-
nüyorlar” şeklinde açıklıyor.

Clark’a göre, “Sistem mühendisleri 
karmaşıklıkları basitleştirmede, be-
lirsizlikleri çözmede ve başkalarının 
yaratıcılıklarına odaklanmakta uzman-
lar – fakat her konuda yetkin değiller. 
Günümüzün mühendislik öğrencileri 
sistem sınırlarını tanımlamayı, hedef-
leri ve işlevleri öğreniyorlar. Bunların 
yanında hata kiplerini tahmin etmeyi, 
hafifletme ve kurtarma planlarını, ara-
yüzleri belirleme ve yönetmeyi öğreni-
yorlar.”

Clark, “Her çapraz-işlevli projede kul-
lanılan, çeşitli bilim dallarının konuştu-

ğu ‘dilleri’ tercüme etmeyi öğreniyor-
lar.” diye ekledi.

Genellikle alanında uzman mühendis-
ler, birbirlerini anlayamazlar, böylece 
sorun, jargondan ve deyimsel ifade-
lerden çok daha derine iner. Sistem 
mühendislerinin yetileri “örgütsel du-
varları yıkmak, iletişimi düzenlemek, 
karmaşıklıklardan kurtarmak ve baştan 
yapmak gibi boş emekleri azaltırken 
kişilerin arasındaki işbirliğini artırmak 
için benzersiz”dir.

Michigan eyaletinin Livonia kentin-
de bulunan personel şirketi Barton 
Grup’tan Barton Foster, “En yüksek 
maaşları sunan en iyi işlerde ihtiyaç du-
yulan temel üretim süreci bilgisinden, 
hiç üretim tecrübesi olmayan  maki-
ne mühendislerinin yoksun olduğunu 
görüyoruz.” diyor. Makine mühendis-
lerinin yetenek ve yeterliklerinin ka-
rışımına gelince, “bir yerlerde ihtiyaç 
duyulmayan tek bir kombinasyon yok.”

Otomotiv sanayisi hakkında Foster, 
sözlerine “Çoklu yeteneklere sahip do-
nanımlı mühendis sayısı yeterli değil. 
Kendi branşları dışında asgari tecrübe-

İşverenler, 
mühendislikte 

çok yönlülüğün 
derinlikten daha 
önemli olduğunu 

düşünüyorlar

'T'NİN ANATOMİSİ

YATAY DİREK
İşverenler, kendi uzamanlık 
alanlarıyla bağlantılı 
başka branşlarda da 
geniş bir yelpazeye sahip 
mühendisler arıyorlar.

DİKEY GÖVDE
İşverenler, makine 
mühendisliği gibi 
belirli bir alanda 

derinliğe sahip 
mühendisler 

arıyorlar.

‘T’ıpatıp
to a T1

Nicholas J. Meyler2
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ye sahip mühendisler, iyi maaş alıyor-
lar. Bu durum, makine mühendisliğinin 
diğer birçok mühendislik alanı için de 
önemli olmasından kaynaklanıyor.” di-
yerek devam ediyor.

İşyerlerindeki bu çeşitlilik, Kaliforniya’nın 
Roseville şehrindeki istihdam ve perso-
nel alımı şirketi olan Ardışık İstihdam 
için iddialı bir görev ve fırsat olarak 
doğdu. Ardışık İstihdam yöneticisi 
Frank DeSafey, “Kuzey Kaliforniya pi-
yasamıza baktığımızda; çeşitlilik, mü-
hendislik ofislerinde iki büyük akıma 
karşılık geliyor” dedi.

“Sanırım ilk kez, günümüzde dört nes-
lin mühendisleri aktif rol oynuyorlar.”  
“Farklı birçok toplumsal görüşleri ba-
rındırdığını düşünürsek, yıllardır süren 
bu çeşitlilik taptaze ve alışılmışın dışın-
da fırsatlar sunuyor.” İkincisi, yetenek 
grupları ve uluslar için çeşitlilik, dünya 
çapında bir normdur. DeSafey, “Deni-
zaşırı ülkeler, bizden Amerika’da eği-
tim görmüş mühendisler talep ediyor; 
tam tersine Amerikalı firmalar, eğiti-
mini başka yerlerde almış mühendisler 
arıyor” diyerek sözlerine sürdürdü.

DeSafey: “Çeşitlilik, makine mühen-
dislerine olan talebi yönlendirebileceği 
için iş yerinde yöneticiler için zorluk 

teşkil edebilir.” “Diğer mühendislere 
kıyasla makine mühendisleri genellikle 
daha iyi iletişim kurabilme ve iyi yazı 
yazabilme yeteneğine, sorumluluk üst-
lenme isteğine, dış kaynakları ve çeşitli 
takımları idare edebilecek yeteneklere 
sahiptir.”

“Bu, makine mühendislerinin uzman-
lıktan ziyade çok yönlülükleri ile öne 
çıkmalarına neden oluyor. Bizim, so-
runları kendi yaklaşımlarıyla çözebi-
lecek esneklikte makine mühendisi 
adaylarına ihtiyacımız var. Uyum yete-
neklerini sergilemeleri gerekiyor.”

Tecrübelerime dayanarak, kariyerlerin-
de yeni olan mühendislerin bu noktayı 
anlayamadıklarını söyleyebilirim. Her 
teknik alanda bilgi patlamaları yaşayan 
birçok profesör  mühendis, öğrencile-
rini kendi uzmanlık alanlarında daha 
derine inmeye – yoğun ekstra dersler 
almaya teşvik ediyor. Fakat yıllarını 
yalnızca akademik alanda harcayan öğ-
renciler, işverenler tarafından daha az 
tercih ediliyor. Bu tür öğrenciler, son 
teslim tarihleri konusunda deneyimsiz, 
yığınla işi olan ya da kârlı bir ürün yap-
maya muhtaç olarak değerlendiriliyor.

Bilginin yarı ömrünün kısa olması, sa-
nayi ve akademi dünyasındaki birçok 
insanın üzerinde konuşmak istemediği 
kirli bir sırdır. Birçok alanda mühendis-
lerin işe alınırken bilmeleri gerekenle-
rin yarısı birkaç yıl içerisinde yetersiz 
ya da alakasız kalıyor.

Farklı branşlarda yetkin mühendisler, 
şartlara çok daha kolay adapte oluyor-

lar ve daha fazla talep görüyorlar; yine 
de mühendislikte çok yönlülerden ziya-
de, uzmanlar çoğunlukta. İşverenler, bir 
alanda fazlasıyla uzmanlaşmış  kişilerin 
bilgilerinin geri kalmış olabileceğine 
dikkat çekiyorlar. Başarılı mühendis-
lerin, bilgilerini sürekli güncel tutan-
lar olduğunu söylüyorlar. Bir işveren, 
“Dün CAD/CAM programlarından an-
lamayan biri, gelişmiş modelleme ve 
görüntüleme üzerine kurulu bir orto-
dontik yazılım şirketinde başkan veki-
line dönüşebiliyor” diyor.

Bir işveren olarak ben, çalışmakta olan 
bir mühendis için en büyük sorunun ye-
tilerin yetersiz kalması olduğu görüşün-
deyim. Çoğu mühendis, yenilikleri öğ-
renmek ve bilgilerini güncellemek için 
zaman bulmakta zorlanıyor. Haftada 50 
saat çalışıyorsa ve bir ailesi varsa, den-
gede tutmak kolay olmuyor.

Yine de mühendislik alanlarındaki bu 
sonu gelmez çapraz etkileşim içerisin-
de başarılı mühendislerin bir alandan 
ötekine geçmeleri şaşırtıcı. Açıkçası 
bu mühendisler, geniş bir mühendislik 
yelpazesiyle uzmanlaştıkları alan üze-
rindeki derinliği dengelemeye ihtiyaç 
duyuyorlar.

Günümüzdeki rekabetçi iş ortamı bu 
dengeyi yelpazenin genişliğine yönel-
tiyor. Teknolojinin gelişimiyle denge, 
tekrar derinliğe kayıyor. Ancak burdan 
yola çıktığımızda yenilikçi teknolojile-
rin tamamen ortadan kalkması gereke-
cektir ki tanıdığım hiç kimse buna ihti-
mal vermiyor.
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İ 651. Sayımızda (Nisan 2014) yer alan “Kavrayış Psikolojisi” yazısı, 

Mechanical Engineering (The Magazine of ASME) dergisinin Nisan 2013 
sayısında yayımlanan “the psychology of insight” yazısından dilimize 
Dilan Pamuk tarafından çevrilmiştir. Bilgileri içeren dipnot teknik bir 
nedenle yayımlanmamış olup, elektronik kopyalarında yer almaktadır. 
Yazıyı yayımlayan dergiden ve çevirmenimizden özür dileriz. 

11,000,000,000 $
İşe alma ve yerleştirme, üçte birin-
den fazlasının teknik eleman sınıfına 
alındığı 11 milyar dolar değerinde bir 
sektördür. Standart işe alma ücreti 
ilk yılki maaşın yüzde 30'u civarın-
dadır. Üst düzey bir CEO için ücret, 
yüzde 50'ye ya da birkaç milyon do-
lara ulaşabilir.

Kaynak: Yönetsel Araştırma 
Danışmanlığı Ortaklığı - New York


