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  Sevgili Gençler,

  Öğrencilik hayatınız boyunca birçok bilgi ve yetkinlikle donatıldınız. Yakında 
okullarınızdan mezun olacaksınız ve sizi bekleyen uzunca bir iş hayatının içinde bulacaksınız 
kendinizi. Okulda öğrendiğiniz bilgileri iş hayatınızda kullanacaksınız. Okulunuzdan mezun 
olup iş hayatına veya akademik kariyere atılmak için sabırsızlandığınıza eminim. Ancak 
içinizde nasıl bir gelecek sizi bekliyor merakı da olduğuna eminim. Bilginin ve yeniliklerin bu 
kadar hızla eskidiği bir dünyada başarılı olmak eskisinden daha zor hale geldi. Değişimi takip 
etmek bile bir iş haline geldi günümüzde. Bu hızlı değişim içinde nasıl ayakta kalıp başarılı 
olacağız? Günümüz ve gelecek dünyasının en büyük belirsizliği bu. 

  Artık günümüzü yakalamak yetmiyor, geleceği öngörmek ve gelecek için bugünden 
hazırlanmak gerekiyor. Sizlerin öğrenciliğe başladığınız günden mezun olana kadar teknoloji 
ve yenilikler birkaç kez değişim gösterdi ve bu hızlanarak devam ediyor. İşte bu noktada 
doğru yöne odaklanmak, geleceğin ihtiyaçlarını görmek ve ona göre bilgi ve yetkinliklerinizi 
geliştirmek sizi iş hayatınızda daha başarılı yapacaktır.

  Birçok bilim insanının ve başarılı iş adamının göremediğini sizlerin görmesini beklemek 
haksızlık olacaktır. Belki gelecekteki teknolojileri bugünden öngöremeyebilirsiniz ancak 
değişimin kaynağını ve sebebini görmek size yol gösterecektir. Bütün yenilikler ihtiyaçtan 
doğar. Geleceğin toplumu neye ihtiyaç duyar diye bakarsanız, gelecekte öne çıkacak iş 
alanlarını da doğru öngörebilirsiniz ve kendinize ona göre bir kariyer çizebilirsiniz. Bu gözle 
baktığımızda aşağıdaki ihtiyaçlar gelecekte, hatta bugün, önemini arttırarak gelişecek. Bu 
ihtiyaçlardan doğan teknolojileri ve iş alanlarını iklimlendirme sektörüne yansımaları olarak 
belirtmeye çalışacağım;

Sunuş



 Tarım ve Gıda >>> Gıda güvenliği ve soğuk zincir
 Temiz Hava >>> İklimlendirme teknolojileri
 Sağlık >>> Hastane iklimlendirmesi, temiz odalar, ilaç sanayii ve laboratuvarlar
 Barınma >> Kapalı mekanların iklimlendirilmesi
 Enerji ve İklim Değişikliği >>> Temiz enerji ve enerji verimliliği, enerji verimli ısıtma ve  

 soğutma teknolojileri
 İletişim >>> IoT >>> Akıllı iklimlendirme sistemleri
 Bilgi Depolama ve İşleme >>> Data Center Soğutma Sistemleri
 Güvenlik ve Savunma >>> Yüksek teknolojili soğutma ve havalandırma sistemleri

  Yukarıda sıraladığım ihtiyaçlar insanlık var olduğundan beri değişmedi. Maslow’un 
ihtiyaçlar hiyerarşisinde yer alan en alttan en üstte kadar olan ihtiyaçların tamamı insanlık 
var olduğunca devam edecek. Sadece ihtiyaçların karşılanmasına ilişkin teknolojiler değişim 
gösteriyor. Bu gözle baktığımızda hayatın her alanında iklimlendirme sistem ve teknolojilerine 
ihtiyaçlar artacak. Geçmişte daha basit teknolojilerle gidermeye çalıştığımız ihtiyaçlarımızın, 
günümüzde gelişen teknolojiler yardımıyla farklı şekillerde giderildiğini görüyoruz. 

  Okullarınızdan mezun olduğunuzda teorik bilgiler ile donatılmış olacaksınız, 
teknolojilerin nasıl uygulandığını ise seçtiğiniz iş alanlarında göreceksiniz. Bu teknolojilerin 
ne kadar hızlı değişim gösterdiğine şahit olacaksınız. İklimlendirme sektörü de bu değişimin 
en yoğun olduğu sektörlerden bir tanesi. Değişime en hızlı ayak uyduran siz gençler geleceğin 
teknolojilerini tasarlayacak ve hayata geçireceksiniz. En az sizler kadar bizlerde heyecanlıyız 
sizlerin şekillendireceği geleceğimizi beraber tasarlamak için.

 Hepinizi sevgiyle selamlıyorum.

Ozan ATASOY
İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı 



If you want a new idea, read an old book.
(Anonim)

 Bilindiği üzere, makine mühendisliği, konuları itibariyle çok geniş ve genel bir meslek 
dalıdır, bu sebeple belirli bir alanda uzmanlaşmak son derece önemlidir. Bu aşamada bireyin 
kişiliğine ve yeteneğine uygun dal seçimi, tüm meslek hayatını etkileyeceğinden doğru karar 
alınması önemlidir. Bu doğru karar ancak sektörleri tanıyarak alınabilir.

 İSKİD-ÜSİB komisyonu olarak yaklaşık 2 yıldır üzerinde titizlikle çalıştığımız 
bu eser ile amacımız “İklimlendirme Sektörü” hakkında fikir oluşturmanıza yardımcı 
olabilmektir. Bu amaçla sektörümüzün duayenleri ve kıymetli temsilcilerine merak 
ettiğiniz soruları yönelttik ve onların deneyimleri ile sektörü yaşayan ağızlardan anlatmaya 
çalıştık. Bu fikirlerin yolunuza ışık tutacağını umuyoruz. Kitapta, bu değerli isimlerin, 
paylaştıkları tecrübelerin yanı sıra onların birbirinden farklı yaşam öykülerinden de kesitler 
bulunmaktadır. Şüphesiz ki, sizler de bu tecrübelerden istifade ederek kendi payınıza düşeni 
alacaksınızdır. 

 Kitabın son sayfalarında, sizlere farklı görüşler kazandırmak amacıyla yurtdışındaki 
meslektaşlarımız ile yaptığımız röportajlara yer verilmiştir. Bu röportajlar, anlam 
kaymasına yol açmamak ve samimiyeti korumak, ayrıca mühendis adaylarımızın mutlaka 
İngilizce bilmelerine vurgu yapmak için çeviri yapılmadan orijinal hali ile kullanılmıştır. 

 Mühendislik, bilimin pratik problemlere uygulanmasıdır. İngilizcedeki “engineer” 
sözcüğünün kökeni ise “icat etmede yaratıcı olan kişi” anlamına gelmektedir. Mühendisliğin 
bütün evreleri yaratıcılık gerektirir. Yaratıcılığınızı besleyin, daima çalışın, dürüst olun, 
itibarınızı koruyun, mesleğinizden hariç, görgü ve bilgi seviyenizi arttırın. Ord. Prof. Dr. 
Süheyl ÜNVER’in: “Zorluklardan yılmayın, o zorluklar hayatınızda size birçok kolaylıklar 
doğuracaktır.” sözünü kendinize şiar edinin. Geleceğe yön veren mühendisler olacağınıza 
kuşku yok!

Ön Söz



Dr. Deniz YILMAZ
Mayıs 2020, İstanbul

Bu eserin hazırlanmasına röportaj vererek destek olan sektörümüzün duayen isimlerine ve 
değerli temsilcilerine, İSKİD-ÜSİB komisyonu olarak teşekkürlerimizi sunarız. 

 Kitap fikrinin ilk ortaya çıktığı günlerde, aslında röportaj listemizde olan ancak fikri hayata 
geçiremeden vefat eden Sayın Kevork Çilingiroğlu, Sayın Vural Eroğlu ve Sayın hocam Doğan 
Özgür’ü de rahmetle anıyoruz.

 Bu kitabın hazırlanması sırasında konuştuğum, birçoğu sektörün kuruluşuna öncülük 
etmiş kıymetli isimlerin, sektörü bugünkü konumuna taşırken verdikleri emeğin ne kadar 
büyük olduğunu gördüm ve her birinden çok şey öğrendim.  Bu deneyimleri sizlere aktarabilme 
imkânı bulduğum için İSKİD-ÜSİB Komisyonuna, kitabın editörlüğünde bana yardımcı olan 
Edebiyatçı Yazar Asım Onat’a ve katkıda bulunan herkese müteşekkirim.

 Ve son olarak, bu eseri ülkemizde sanayileşmenin başlamasıyla birlikte 
iklimlendirme sektörüne emek vererek bugünkü konumuna getirenlerin hatırasına 
saygıyla ithaf ediyoruz…

Teşekkürlerimle...
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HANGİ MESLEKTE OLURSA 
OLSUN GERÇEK BAŞARI
FARK YARATMAKLA OLUR

PROF.DR.AHMET ARISOY
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

EMEKLİ ÖĞRETİM ÜYESİ, 
İSKİD ONURSAL ÜYESİ
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1. Size göre makine mühendisliği alanında başarılı olmak için bir mühendiste olması 
 gereken vasıflar nelerdir?

 Elbette önce bu mesleği sevmek gerekir. Dürüst çalışarak bu meslekte başarılı 
olmayı istemek gerekir. Sonrasında iyi bir mühendislik altyapısı kazanmak gerekir. 
Mühendislik alt yapısına sahip olmak için bilgi yanında kabiliyet de gerekir. Herkes 
nasıl sanatçı olamazsa mühendis de olamaz. Başarılı bir mühendis olmak için uygun 
bir beyin yapısı ve zekâ gerekir. Bundan sonrası çalışmaktır, çok çalışmaktır. Soğut-
ma, klima gibi tesisat konularına iyice vakıf olmak için bence 5 yıllık sıkı bir mesleki 
kariyer gerekir. Yani bu meslekte başarılı olmak için kısaca sevgi, zekâ ve çalışkanlık 
gerekir.    

2. Sektörde yeni mezun bir mühendisi neler bekliyor ve sektörün yeni mühendislerden  
 beklentileri nelerdir?

 Sektörde yeni mezun bir mühendis herkeste olduğu gibi kendisine iyi bir istikbal 
bekler. Bu sektör bu istikbali verebilir. Tesisat ucu açık, gelişmelere açık bir konudur. 
Tesisat mühendisi insanlığın geleceğini belirleyen enerji ve su gibi kaynakların sür-
dürülebilir kullanımında kilit noktadadır. Geleceğe yönelik kendi-
sinden beklenilen çok şey vardır. Sektörün de beklentisi bu 
alanda farklılık yaratabilecek genç beyinler, genç mühen-
dislerdir. Aynı zamanda Türkiye’de sektör genç tesisat 
mühendislerinin sorumluluğu almalarını beklemek-
tedir. Hâlâ pek çok noktada benim kuşağımın 
mühendisleri kontrolü ellerinde tutuyor, sivil 

Mühendislik alt yapısına sahip olmak için bilgi yanında 
kabiliyet de gerekir. Herkes nasıl sanatçı olamazsa 
mühendis de olamaz. Başarılı bir mühendis olmak için 
uygun bir beyin yapısı ve zekâ gerekir. Bundan sonrası 
çalışmaktır, çok çalışmaktır.
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toplum kuruluşlarında hâlâ bizler etkiliyiz. Gençlerin bu sorumluluğu yüklenip nöbeti 
devralmalarının zamanı bence geldi, geçiyor.

3. Sektörde hangi disipline ihtiyaç var? Hangi disiplin için insan kaynağı sıkıntısı yaşanıyor?

 Biraz önce söylediğim gibi, sektörün bir numaralı sorunu sürdürülebilir enerji kul-
lanımıdır. Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımı, yüksek 
verimli cihaz üretimi, akıllı sistemler, daha yetkin paket programlar, dolayısıyla daha 
gelişmiş dizayn metotları bizim için önemlidir. Ar-Ge veya Ür-Ge birinci önceliği olan 
konular hâline geldi. Bu disiplin sektörde öncülük yapmalıdır. Tasarım, uygulama ve 
üretim bunun açtığı yolda ilerleyebilir.

4. Makine mühendisliği çok geniş bir alan ve şöyle bir algı var: Makine mühendisliği 
 mezunu isen döküm atölyesine de başvurursun, tesisat da yapabilirsin, 
 üretimde de çalışabilirsin. Hâlbuki hepsi birbirinden o kadar farklı alanlar ki. 
 Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

 Bu doğrudur. Artık modern makine mühendisliği lisans eğitimi buna uygun olarak 
verilmektedir. Lisans eğitiminde amaç, sözünü ettiğim mühendislik alt yapısını kazan-
dırmaktır. İhtisaslaşma ancak mesleğin icrası sırasında olur. Yani iş yapabilen iyi bir 
tesisat mühendisi, makine mühendisliği lisans programını bitirdikten sonra bu sektör-
de en az 2 yıl, bence en iyisi 5 yıl sıkı bir biçimde çalışmalıdır. Ancak bundan sonra 
profesyonel mühendis dediğimiz, imza yetkisi olan bir tesisat mühendisi olunabilir. 
Bunun yasal altyapısı henüz Türkiye’de kurulmamıştır. Ancak okuldan yeni mezun 
olan bir mühendis, ne kadar iyi yetişirse yetişsin, sektörde belli bir tecrübeyi edinme-
li, kendini bu alanda geliştirmelidir. Eğitim okuldan sonra da devam etmelidir. Kursla-
ra, seminerlere, konferanslara katılmalı, kendi alanındaki kitap, el kitabı ve makaleleri 
okumalı; ustaların yanında ve denetiminde uygulama yaparak kendini geliştirmelidir.

5. İklimlendirme sektöründe, uluslararası rekabet anlamında ne gibi proje ve girişimlerde 
 bulunulmaktadır? 

 Türkiye’nin uluslararası rekabette en etkin olduğu alanlardan biri tesisat sektörü-
dür. Yapabildiğimiz proje ve uygulamalar uluslararası düzeydedir. Bunun için ulusla-
rarası ilişkilerimize ağırlık vermeliyiz. Tesisat alanındaki uluslararası kuruluşlara üye 
olup buralarda etkin olmalıyız. Standartların oluşmasında, araştırmaların yapılmasın-
da, gelişmelerde yer almalıyız. Aksi durumda ancak geriden takip ederiz, inisiyatif 
hep başkalarında olur. Uluslararası arenada bulunma noktasında belli bir ağırlığımız 
var, ancak bunun artırılması ve geliştirilmesi gerekir. Burada da en büyük ihtiyacımız 
genç insan kaynağıdır. Bu yetkinlikte genç insanlarımızın uluslararası alanda daha 
fazla olması gerekiyor, buna ve bunun desteklenmesine ihtiyacımız var.
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6. Sektörün geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz?

 Sektörün geleceğinin iyi olmasını istiyorum. Bunca 
yıl emek verip yeşerttiğiniz ümitlerin gelişmesini bekli-
yorsunuz. Sektörün geleceği var, sektörün potansiyeli 
var. Her şey çok iyiye doğru gelişebilir. Ancak bunun için 
birlikte olmamız ama sektörün bütün aktörleriyle birlik-
te olmamız şarttır. Devletin bizimle birlikte olması şarttır. 
Politik mülahazalarla, kısır çekişmelerle kaybedecek 
zamanımız yoktur. Bu tür ayrışmaları görmek beni çok 
üzüyor. Bu sektörün birlikte duruşu herkese örnek ol-
muştur. Bu birlikte duruşla bugün ulaştığımız yere ge-
lebildik, kısa zamanda çok işler başardık. Bunu sürdü-
rebilirsek, hedeflerimize birlikte kilitlenebilirsek tesisat 
sektörünün geleceği vardır ve çok parlak olabilir. 

7. Henry Ford’un çok güzel bir sözü var. Diyor ki:  
 “Bir insanın üniversiteyi bitirmesine yardım 
 edebilirsiniz ama istemezse ona düşünmeyi 
 öğretemezsiniz.”  Ben,  sizin düşünmek ve ezberlemek 
 üzerine olan görüşlerinizi merak ediyorum. Siz hep 
 düşünen ve sorgulayanlardan mıydınız?  

 Burada kişisel olmaktan çok kuşak olarak konuya 
bakmamız lazım. Benim sınıf arkadaşlarım; aldığımız eğitim-
le, özellikle İTÜ’de oluşan anlayışımız sayesinde olaylara analitik 
yaklaşımı bir hayat tarzı hâline getirmiştir. Sorunlara bu matematik 
kafası diyebileceğimiz bir akıl yürütmeyle yaklaşıyoruz. Sorunu irdele-
mek, ana nedeni veya kontrol eden parametreyi belirlemek ve buna uygun 
çözümü üretmek bizim düşünme tarzımız veya işleyiş biçimimizdir. Burada ez-
ber katiyen yoktur. Ezbere dayanan çözüm genellikle yanlıştır. Eskilerin yürüdüğü 
yoldan yürümek, bizim tarzımız değildir. Yeni ve çok daha iyi yollar araştırılmalı ve 
bulunmalıdır. Mühendis budur, bilim adamı budur. Bir mühendis ve bilim adamı olarak 
ben de hep düşünmüş ve hep sorgulamışımdır. Ezberle iş yapan mühendis ve bilim 
adamı olamaz zaten.   

8. Paket yazılımlar ezberciliğe ve kolaycılığa sebep oluyor mu? 

 Aslında bu doğru. Paket yazılımlar hayatımızı kolaylaştırıyor ve problem çözü-
münde çok güçlü destek veriyor. Ancak benim anlayışıma göre bu programların nasıl 
çalıştığını, yani algoritmasını bilmemiz gerekir. Programın verdiği sonucu irdeleme-
den aynen kabul edersek çok kötü yanlışlar yapma ihtimali vardır. Programı eleştir-
meden çıktıları aynen kabul edersek bu kolaycılık ve ezbercilik olur. Bir yandan yanlış 
yapma ihtimali ortaya çıkarken diğer yandan programı yazanın bir adım gerisinde 
kalır ancak onu takip ederiz. Farklı bir durumda çözüm üretemeyiz, bununla sınırlı 
kalırız.
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9. Mesleğe yeni başlayan herkesin en korktuğu şey hata yapmaktır. Mesleğe 
 başladığınızda yaptığınız hatalar oldu mu? Bu hataların üstesinden nasıl geldiniz? 

 Hata yapmamak normal bir durum değildir. Eğer hata yapmıyorsanız bir şeyler 
yanlıştır. Yaptığınız hatalar yaşam tecrübesi denen bilgi birikiminizi oluşturur ve sizi 
geliştirir. Verdiğiniz her karar belirli risk taşır. Bu riski minimize etmek ancak tecrübe 
ve bilgiyle mümkün olur. Ne kadar bilgili ve tecrübeli olursanız olun her yeni kararda 
bir risk vardır. Riskin sıfır olması için sonsuz zamana ihtiyacınız vardır, bu zaman 
ise pratik hayatta yoktur. Mükemmeliyetçilik bence yanlıştır ve mühendisçe değildir. 
Mühendis hata yapar, ben de hata yaptım elbette ama önemli olan şey, aynı hatayı 
tekrar etmemektir. Hatalardan ders alarak gelişmektir. Bunca yıl sonra son yaptığım 
bir projede yine hata yaptım. Bir biçimde bedelini ödeyip hatayı düzelttik. Orijinal 
bir çözümdü. Ama şimdi bu hata ve onun giderilmesi sürecinde öğrendiklerimden 
sonra bu proje konusunda çok ileri bir noktadayım. Bu konuya artık tamamen hâkim 
olduğumu düşünüyorum.

Meslekteki değişimlere ayak uydurmak değil, esas olan 
meslekteki değişimleri yaratmak ve inisiyatif sahibi 
olmaktır. Hangi meslekte olursa olsun gerçek başarı 
fark yaratmakla olur. 
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10. Mezun olunan okulun iş hayatındaki önemi nedir?
 
 Mezun olunan okul bence önemlidir. Mezun olduğunuz yerde mühendislik altya-
pısını kazanmış olmanız gerekir. Bunu kazanmak için okul hayatında bunu yaşamak 
gerekir. Sadece kitaplardan okuyarak bunu kazanmak mümkün değildir. Okulun, 
okuldaki arkadaşların niteliği ve hocaların niteliği hepsi birlikte önemli rol oynar. Sağ-
lam bir mühendislik altyapısı üzerine başarılı bir iş hayatı inşa edilebilir. Aksi halde 
biraz önce sözünü ettiğimiz ezberci yapıyla ancak olup bitenleri takip edebilirsiniz.  

11. Her iş başvurusunda referans isteniyor. Referansın iş başvurusundaki önemi nedir?
 
 Referans ile tanıdık aynı şeyler değildir. Tanıdık hak edilmeyen bir pozisyona gel-
mekle ilgilidir, torpille ilgilidir. Referans ise şahitlik anlamında kullanılır. Bu pozisyonu 
hak ettiğine şahitlik edebilirsiniz, bu yanlış değildir. Bir iş başvurusunda referans is-
tenebilir ama bu tek başına yeterli olmamalıdır, pek çok başka şeye de bakılmalıdır. 
Tabii burada hakça bir düzenden söz ediyorum. 

12. İklimlendirme sektöründe etkili birey olabilmek için genç mühendis adayları hangi 
 yazılım programlarında kendilerini geliştirmelidirler?
 
 İklimlendirme sektöründe başarılı, etkili olmak için yazılım değil, öncelikle altyapı 
gerekir. Bunun üzerine oluşan tecrübe gerekir. Elbette çok çalışmak gerekir.

13. Kendi işini kurmak mı, bir firmada çalışmak mı? Bu konuda görüşünüz nedir?
 
 Kendi işini kurmak için önce bir firmada çalışmak, tecrübe kazanmak gerekir. Ye-
terli donanıma ulaştıktan sonra kendi işinizi kurabilirsiniz. Batıda bu zaten zorunludur. 
Profesyonel mühendis olabilmek için önce başkasının yanında çalışıp tecrübe sahibi 
olmanız, bilginizi genişletmeniz gerekir. Eskiden de öyle değil miydi? Usta olup kendi 
işini kurabilmek için önce çırak ve sonra kalfa olmanız gerekirdi. 

14. Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz?
 
 Ben 1950 yılında Ankara’da doğdum. Üniversite için İstanbul’a gelene kadar bu-
rada yaşadım. 1967 yılında İTÜ Makine Fakültesine girdim, o zamandan bu yana da 
burada kaldım. Üniversiteyi bitirince kısa bir dönem Sungurlar Kazan Fabrikasında 
çalıştım, sonra üniversiteye asistan olarak döndüm. Aradan 50 yıl geçti. Geçen sene 
emekli oldum. Ama hâlâ İTÜ’den çıkmış değilim. Bir yandan bilimsel araştırma ve ya-
yın faaliyetlerime devam ederken bir yandan da İTÜ Arı Teknokent’te Ar-Ge projeleri 
çalışmalarıma devam ediyorum.   
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15. Mesleğiniz size manevi doyum sağladı mı? 

      Hiç pişman oldunuz mu? Başka bir meslek seçmiş olmayı     

     hiç düşündünüz mü?

 
  Bu mesleğe, yani makine mühendisliğine severek ve 
isteyerek girdim. Ankara’da lisede iken en büyük haya-
lim İTÜ’ye girmek ve makine mühendisi olmaktı. Bunu 
başardım ve bu mesleği severek yaptım. Aslında insa-
nın hayatta en önemli iki kararı, iş ve eş seçimidir. Bu 
mesleği seçmekten hiç pişman olmadım, başka bir 
mesleği hiç düşünmedim. Elbette insan zaman zaman 
bazı şeylere özeniyor, örneğin yapımcı olmayı keyifli bul-
muşumdur. Bir de reklam metin yazarlarını hep merak 
etmişimdir. Profesyonel bir metin yazarı olarak insan bü-
tün gün ne yapar diye merak etmişimdir.

16. Üniversitede okurken dal seçimine nasıl karar verdiniz? 

     Neden iklimlendirme dalına yöneldiniz? Önceden bir

    bilginiz var mıydı?

 
   Benim öğrenciliğim sırasında İTÜ eğitim süresi 5 yıldı, 
bunun sonunda yüksek mühendis olarak mezun olur-

duk. Son sene opsiyon dediğimiz uzmanlık dalını seçerdik. 
Ben isteyerek ısı opsiyonunu seçmiştim. Isı transferi benim için 

cazip bir konuydu. Bitirme tezimi Isı Tekniği Kürsüsü’nde yaptım 
ve ısı tekniğini çok sevdim. Bitirme tezim o zamanlar teorik bir konu 

olan ısı pompasıydı. Laboratuvarın imkânlarıyla bir ısı pompası üretip üze-
rinde deneyler yapmıştım. Sonradan da bu kürsüye asistan oldum ve tesisat 

sektörüne girmiş oldum. Yine o yıllarda benim seçtiğim ısı opsiyonu dışında Tür-
kiye’de hiçbir yerde iklimlendirme dersi yoktu. Aslında iklimlendirme uygulaması da 
yoktu. Bildiğim kadarıyla ilk iklimlendirme uygulaması Taksim’deki büyük bir otelde 
benim mezun olduğum yıllarda yapıldı.

17. Sizinle birlikte aynı devrede mezun olan birçok öğrenci vardı, sizi diğerlerinden ayırt 

 eden fark neydi? 

 
 Bu opsiyondan aslında sadece 22 civarında öğrenci mezun oldu, yani çok öğ-
renci yoktu. Sınıf arkadaşlarımın büyük bir bölümü bu alanda çalışmaya devam etti, 
başarılı oldular. Şu anda sektörün tanınan isimleri oldular. Bu nedenle ben değil, 
bizim farklı yönümüz bu mesleği sevmemiz ve yetenekli olmamızdı. Sorumluluk duy-
gumuz en farklı özeliğimizdi. Bugün hâlâ bu yaşta sivil toplum örgütlerine aktif olarak 
katkı yapmaya çabalıyoruz ve bu konuda yararlı olmaya çalışıyoruz.     
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18. Meslekte karşılaştığınız olumsuzlukların üstesinden nasıl geldiniz? 

 Hiç bırakıp gitmek istediğiniz oldu mu? Pes ettim dediğiniz zamanlar oldu mu? 

 Devam etmenizi ne sağladı?

 
 Meslekte karşılaştığım en önemli olumsuzluklar ülke koşullarından kaynaklanan 
imkânsızlıklar veya kısıtlamalar oldu. Çok zor dönemlerden geçtik. Aslında üniversi-
teyi bırakıp özel sektörde devam etmeyi, kendi işimi kurmayı düşündüğüm zamanlar 
oldu. Ama bu bırakıp gitmek değildi. Yurt dışındayken geri dönmeyebilirdim, o za-
man bırakıp gitmiş olurdum. Bunu hiç düşünmedim. Kesinlikle zorlukların üstesin-
den gelmek bir tatmin duygusu yarattı. Yurt dışında kalıp çok daha iyi pozisyonlara 
gelebilirdim belki ama bugün geriye baktığımda olduğu kadar, yaşamda bir şeyler 
başarmışlık duygusunu yaşar mıydım bilmiyorum.  

19. Günde ortalama kaç saat çalışırsınız?

 
 Çalışmak benim için bir hobi oldu. Emekli, olduğum zaman oğlum, “İyi ki emekli 
oldun baba! Artık çalışmak için daha fazla vaktin olacak.” dedi. Bu espride gerçek 
payı var. Ben hafta içi, hafta sonu fark etmeksizin günün önemli bir bölümünü çalışa-
rak geçiririm. Zaman içinde değişik hobilerim oldu ama bugün için tenis ile çalışma-
nın dışında başka bir şey kalmadı. 

20. Hayattan aldığınız en büyük ders neydi sizin için?

 
 Bu çok iddialı bir soru. Çok esaslı cevaplar verilebilir ama yaşadıkça hayattan 
ders almaya devam ediyorsunuz ve bu hep devam ediyor. En büyük ders için bir se-
çim yapsam herhâlde kimseye muhtaç olmamak, kimseye müdana etmemek, hakkın 
olmayanı almamak, yani kendi ayakları üzerinde durabilmenin erdemi diyebilirim.

21. Meslekteki değişimlere nasıl ayak uyduruyorsunuz?

 
 Meslekteki değişimlere ayak uydurmak değil, esas olan meslekteki değişimleri 
yaratmak ve inisiyatif sahibi olmaktır. Belki bu iddialı bir laf oldu ama gerçek budur. 
Eğer fark yaratmazsanız, değişimi siz yaratmazsanız önde olamazsınız. Değişime 
ayak uydurmak, takip etmektir. Hâlbuki değişimi yaratmak önde olmaktır. Hangi mes-
lekte olursa olsun gerçek başarı fark yaratmakla olur. 
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1. Size göre makine mühendisliği alanında başarılı olmak için bir mühendiste olması 

 gereken vasıflar nelerdir?

 Bu meslekte başarılı olmak için analitik zekâya sahip olmak, analitik düşünebil-
mek, araştırmacı olmak ve İngilizce bilmek çok önemlidir. Her proje farklı özellikler 
gerektirir ve her projeye özgün çözümler yapmak gerekebilir. Bunun için yerli veya 
yabancı literatürleri okuyup anlayabilmek gerekir.   

2. Sektörde yeni mezun bir mühendisi neler bekliyor ve sektörün yeni mühendislerden 

 beklentileri nelerdir?

 Yeni mezun mühendisler, öncelikle kişilik yapılarına uygun bir işte çalışmalıdır. 
Bazıları konuşmayı, seyahati, insan ilişkilerini sever, satışta çalışmak ister. Bazıları 
üretmekten, yaptığı ürünlerin çalıştığını görmekten büyük zevk alır ve üretimde ça-
lışmak ister. Bazıları ise tasarım yapmaktan, Ar-Ge çalışmalarından hoşlanır, ofiste 
çalışmayı tercih eder. Eğer bu genç mühendisler, kendi karakter yapılarına uymayan 
bir işte çalışmaya başlarlarsa mutlu da başarılı da olamazlar. Sektöre giren yeni me-
zun mühendisler, öncelikle uluslararası bir platformda olacaklarını düşünmelidirler. 
Kendilerini hem mesleki hem de kültürel, sosyal açıdan geliştirerek çeşitli uluslardan 
mühendislerle konuşabilmeli ve tartışabilmelidirler. Böylece kendilerini belli bir düze-
ye çıkarabilirler. Artık günümüzde her firma ithalat, ihracat veya taahhüt olarak yurt 
dışı firmalarla çok fazla ilişki içinde olmaktadır.  

3. Sektörde hangi disipline ihtiyaç var? Hangi disiplin için insan kaynağı sıkıntısı 

 yaşanıyor?

 Sektörümüz için ana disiplin makine mühendisliğidir. Elektrik mühendisliği, en-
düstri mühendisliği gibi disiplinler de sektörümüzün istihdam ettiği disiplinlerdir. 

Mühendis adayları, öğrenim yılları süresince, çalışmak 
istedikleri sektörü iyi tanıyıp, her fırsatta sektörle 
ilgili fuar, seminer, konferansları takip edip kendilerini 
hazırlamalıdırlar.   
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Makine mühendisliğinin iklimlendirme dalı, sektörümüzün tam aradığı disiplindir ve 
üniversitelerde yaygınlaşması gerekir.  

4. Makine Mühendisliği çok geniş bir alan ve şöyle bir algı var, makine mühendisliği 

 mezunu isen döküm atölyesine de başvurursun, tesisat da yapabilirsin, 

 üretimde de çalışabilirsin. Hâlbuki hepsi birbirinden o kadar farklı ki. 

 Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

 Genel makine mühendisliği okuyan öğrenciler, öğrenim hayatları sırasında her-
hangi bir sektöre yakınlık veya ilişki içine girmemişlerse mezun olduklarında her yere 
müracaat ediyorlar, nereden iyi bir teklif alırlarsa orada işe başlıyorlar ve genellikle 
bu işin sektörü, artık o mühendisin hayatı boyunca çalışacağı sektör oluyor. Bazen 
bu sektör veya pozisyon kişiliklerine uygun olmasa da verimsiz, yaratıcı olmadan ve 
mesleki tatminden uzak bir şekilde emekliliklerini bekliyorlar. Bu yüzden mühendis 
adayları, öğrenim yılları süresince, çalışmak istedikleri sektörü iyi tanıyıp, her fırsatta 
sektörle ilgili fuar, seminer, konferansları takip edip kendilerini hazırlamalıdırlar. 

5. İklimlendirme sektöründe, uluslararası rekabet anlamında ne gibi proje ve girişimlerde 

 bulunulmaktadır? 

 Sektör firmalarımız, gerek ürün kalitesi, gerek hizmet kalitesi olarak uluslararası 
firmalarla rekabet edebilir konumdadır. Yurt dışında iş yapan Türk inşaat firmaları, 
genellikle Türk mekanik tesisat tasarımcılarıyla ve Türk tesisat müteahhitleriyle ça-
lışmaktadır. Türk inşaat firmalarının başarısı, tesisat firmalarının büyümesine de ivme 
kazandırmıştır. 
    
6. Sektörün geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz?

 İklimlendirme sektörü, ülkenin ekonomik kararlarından bağımsız olarak gelişme 
ve büyümesini devam ettirmektedir. Hükümetlerin ekonomik tercihlerine göre yatırım-
lar zaman zaman farklı sektörlere veya alanlara kayabilir. Ancak iklimlendirme bütün 
sektörlere hizmet verdiğinden, canlılığını daima korumaktadır.  

7. Henry Ford’un çok güzel bir sözü var. Diyor ki:  “Bir insanın üniversiteyi bitirmesine 

 yardım edebilirsiniz ama istemezse ona düşünmeyi öğretemezsiniz.”  

 Ben,  sizin düşünmek ve ezberlemek üzerine olan görüşlerinizi merak ediyorum. 

 Siz hep düşünen ve sorgulayanlardan mıydınız?  

 Mesleğe başladığımda, Türkiye’de tesisat sektörü daha emekleme aşamasındaydı 
ve yapılacak çok iş vardı. Her zaman yenilikten ve gelişmeden yana oldum ve Türki-
ye’de kullanılmayan pek çok ürünü pazara tanıtarak sektörün hizmetine sundum.   
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8. Paket yazılımlar ezberciliğe ve kolaycılığa sebep oluyor mu?

 Ezberciliği ve kolaycılığı desteklediği kesin, ancak paket yazılımları kullanmazsa-
nız, hesaplama veya dizayn için harcamanız gereken zaman ve maliyet, sizi rekabet 
koşullarında geriye düşürebilir. 

9. Mesleğe yeni başlayan herkesin en korktuğu şey hata yapmaktır. Mesleğe 

 başladığınızda yaptığınız hatalar oldu mu? Bu hataların üstesinden nasıl geldiniz?

 Hata yapmadan doğruya ulaşmak çok zordur. Hata yapmaktan korkarak sonuca 
ulaşmak mümkün değil. Önemli olan hatalardan ders çıkarmak ve hataları tekrar 
etmemek. Ben de mesleğe yeni başladığımda, heyecanla ve hevesle başarıya ko-
şarken muhakkak hatalar yaptım. Ancak hatalarım telafi edilebilir hatalardı ve gele-
ceğimi olumsuz etkilemedi.    

10. Mezun olunan okulun iş hayatındaki önemi nedir?

 İş hayatında profesyonel olarak çalışmak için büyük firmalara başvurduğunuzda, 
okulunuz, derslerdeki başarı notlarınız, staj yerleriniz, sosyal ilişkileriniz dâhil pek 
çok açıdan sorgulanırsınız. Bazı öne çıkan üniversitelerin mezunları, bu açıdan daha 
şanslılar. Son yıllarda birçok şehirde üniversiteler ve makine fakülteleri açıldı. Bunla-
rın çoğunda yeterli öğretim üyesi sıkıntısı oluyor. Böyle bir üniversitede okuyorsanız 
kendinizi geliştirmek için daha çok çaba sarf ederek açığı kapatmanız lazım. Aslında 
üniversitelerde hocalar yol göstericilerdir, öğrencinin araştırmacı olması, bilginin pe-
şinde koşması gerekir.    

11. Her iş başvurusunda referans isteniyor. Referansın iş başvurusundaki önemi nedir?  

 Referans olmadan işe almakta bazı riskler var. O yüzden öğrenci, okul yıllarında 
çalışacağı sektörü seçip bu yönde ilişkilerini geliştirmeli, kendini tanıtacak staj, yaz 
çalışması gibi çalışmalar yapmalıdır. Yeni mezun birine referans soramazsınız ama bu 
tür kendini tanıtan genç mühendis, diğer adaylardan daha öne çıkacaktır.   

12. İklimlendirme sektöründe etkili birey olabilmek için genç mühendis adayları hangi 

 yazılım programlarında kendilerini geliştirmelidirler?

 Herkesin ileri derecede Excel kullanması ve Autocad kullanması şarttır. Solidworks, 
Ansys Fluent programları, üretimde çalışacaklar için gereklidir. Tasarımda çalışmayı 
düşünenler için Revit, HAP, Isı yalıtım hesapları, ısı kaybı hesabı programları öğrenil-
mesi gereken programlardır. 
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13. Kendi işini kurmak mı, bir firmada çalışmak mı? Bu konuda görüşünüz nedir?

 Yeni mezunlar için kesinlikle bir fabrikada veya firmada çalışmak. Kendi işini kur-
mak için bana göre en az 5 yıl profesyonel tecrübeye sahip olmak gerekir.    

14. Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz? 

 1955 yılında İstanbul’da doğdum, 1979 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Maki-
ne Mühendisliği Bölümünden mezun oldum. 10 yıla yakın profesyonel çalışmadan 
sonra, 1988 yılında Havak firmasını kurdum. Hava perdesi, evaporatif nemlendirici, 
susturucu imalatlarının yanı sıra, her tür nemlendirici, nem alıcı, tekstil hava kanalları, 
duman ve toz emiciler gibi birçok endüstriyel havalandırma ürününün de distribü-
törlüğünü yapmaktayız. 2008 yılında İtalyan General Filter firmasıyla birlikte kurdu-
ğumuz General Filter Havak firmasında ise her türlü havalandırma-klima filtrelerinin 
üretimini yapmaktayız. Evliyim, bir oğlumuz var.    

15. Mesleğiniz size manevi doyum sağladı mı? Hiç pişman oldunuz mu? Başka bir meslek  

 seçmiş olmayı hiç düşündünüz mü?

 Yaptığım işte daima mühendisliğimi kullanmam gerektiğinden, mesleğimi icra et-
menin manevi mutluluğunu duyuyorum ve bu sektörde çalışmaktan çok memnunum. 
Başka bir meslekte olmayı hiç istemedim ama bazen bu kadar çalışmanın karşılığın-
da başka mesleklerde daha fazla kazanılabileceğini düşünmüyor değilim.   

16. Üniversitede okurken dal seçimine nasıl karar verdiniz? Neden iklimlendirme dalına  

 yöneldiniz? Önceden bir bilginiz var mıydı?

 Yıldız Teknik Üniversitesinde (o zamanki ismiyle İstanbul Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Akademisi) o yıllarda enerji, gemi, konstrüksiyon, ısı proses tekniği gibi dal-
lar vardı. İlk iki yıl temel dersleri aldıktan sonra 3. yılda opsiyonlara ayrıldık. Isı ve 
Proses Tekniği Bölümü, yeni gelişmekte olan bir konu olarak ilgimi çekti ve 3. ve 
4. sınıflarda termodinamik, akışkanlar mekaniği başta olmak üzere, benim meslek 
hayatım boyunca çalışma konum olan iklimlendirmenin temel derslerini almış oldum. 
Önceden bu sektörle ilgili bir bilgim yoktu, sadece sunulan opsiyonlar arasından 
ilgimi çektiği için tercih ettim. 

17. Sizinle birlikte aynı devrede mezun olan birçok öğrenci vardı, sizi diğerlerinden ayırt  

 eden fark neydi? 

 Benimle aynı devrede mezun olan arkadaşlarım da oldukça başarılı işler yaptılar 
ve pek çoğu çok iyi çalışan firmaların sahipleridir.     

13. Kenddi işini kurmak mı, bir firmada çalışmak mı? Bu konuda görüşünüz nedi

Yeni mezunlar için kesinlikle bir fabrikada veya firmada çalışmak. Kendi işini 
mak için bana göre en az 5 yıl profesyonel tecrübeye sahip olmak gerekir.    

14. Bize kkısaca kendinizden bahseder misiniz? 

1955 yılında İstanbul’da doğdum, 1979 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Maki-
ne Mühendisliği Bölümünden mezun oldum. 10 yıla yakın profesyonel çalışmadan 
sonra, 1988 yılında Havak firmasını kurdum. Hava perdesi, evaporatif nemlendirici, 
susturucu imalatlarının yanı sıra, her tür nemlendirici, nem alıcı, tekstil hava kanalları, 
duman ve toz emiciler gibi birçok endüstriyel havalandırma ürününün de dis
törlüğünü yapmaktayız. 2008 yılında İtalyan General Filter firmasıyla b
ğumuz General Filter Havak firmasında ise her türlü havalandı
üretimini yapmaktayız. Evliyim, bir oğlumuz var.    

15. Mesleeğiniz size manevi doyum sağladı m

seçmiiş olmayı hiç düşündünüz

Yaptığım işte 
menin ma
B
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18. Meslekte karşılaştığınız olumsuzlukların üstesinden nasıl geldiniz? Hiç bırakıp gitmek  

 istediğiniz oldu mu? Pes ettim dediğiniz zamanlar oldu mu? Devam etmenizi ne sağladı? 

 İlk yıllarda sektörümüz büyük bir aile gibiydi ve herkes birbirini tanır, herkes birbi-
riyle güven içinde çalışırdı. Telefonla siparişleri alır, hiç ödeme almadan malları teslim 
ederdik. Ancak günümüzde firma sayısı çok arttı, pazar da çok büyüdü ve rekabet 
de çoğaldı. Ekonomik krizler veya hatalı işler neticesinde birçok firma zor duruma 
düştü ve kapanmak zorunda kaldı. Bu firmaların piyasaya borçlarını ödeyememesin-
den herkes gibi biz de olumsuz etkilendik. Fakat hiçbir zaman pes etmedik. Sektö-
rümüzün güveni ve ilgisi, bize daima dayanma gücü vermiştir. Her olumsuzluktan bir 
ders çıkarıyoruz ve bedava ders olmadığının da bilincindeyiz.   

19. Günde ortalama kaç saat çalışırsınız?

 Her gün muntazam olarak firmaya gider ve genç mühendis çalışma arkadaşları-
ma destek olmaya çalışırım. Günde 9-10 saat çalışırım. İnternet sayesinde zaten tati-
limiz de kalmadı, akşamları, hafta sonları, yaz tatili gibi zamanlarda da işten kopmak 
mümkün değil. 

20. Hayattan aldığınız en büyük ders neydi sizin için?

 İnsanlara güvenmenin çok zararını çektim. Fakat bu benim yapım ve değiştirmem 
çok zor. Yine de insanlara güvenirim, maalesef parasını ödediğim hâlde bu dersi 
alamadım.   

21. Meslekteki değişimlere nasıl ayak uyduruyorsunuz? 

 Öğrenmenin yaşı olmadığı inancıyla daima mesleki gelişmeleri takip ederim. 
Elimden geldiğince fuarları takip eder, seminerlere, konferanslara giderim. Fakat bu 
değişimleri takip etmeye benden çok firmamızdaki mühendislerin katılmasına özen 
gösteririm. Firmamızdaki mühendislerin, yurt dışında ve yurt içinde aldıkları eğitim-
lerle kendilerini geliştirmeleri ve kendilerinin eğitim veren bir uzman olarak yetişmele-
rini çok önemsiyoruz. 
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1.  Size göre makine mühendisliği alanında başarılı olmak için bir mühendiste olması 
  gereken vasıflar nelerdir?

  Özellikle iklimlendirme mühendisliğine ilgi duymalı, öğrenciliğinde bu alanla ilgili 
dersler, uygulamalar, laboratuvarlarla öğretimini tamamlamalıdır. Bu alanda her tür 
etkinliğe katılma konusunda istekli olmalıdır. Fuar vb. etkinliklere katılarak yeni bilgi ve 
teknoloji konularında kendini geliştirmeye ve yenilemeye istekli olmalıdır. Bu alanda 
çalışmaları olan oda, dernek vb. kuruluşlarda yer almak için çaba göstermelidirler.  

2.  Sektörde yeni mezun bir mühendisi neler bekliyor ve sektörün yeni mühendislerden 
  beklentileri nelerdir?

  Yeni mezun mühendisleri zorlu bir sektörde çalışmaya giriş, bir nevi sınav bekle-
mektedir. Sektör, mühendislerden iklimlendirme ile ilgili konulara vakıf, öğrenim süre-
cinde proje vb. çalışmalara da aşina, stajlarını özellikle sektör firmalarında gerçek-
leştirmiş, kendini gerekirse ilave kurs ve eğitimlerle de sektöre hazırlamış mühendis 
adayları beklemektedir. Özellikle de yabancı dil konusunda yeterli olmak, sektör için 
gerekli olabilecek bilgisayar yazılım programlarına vakıf olmak gibi özellikleriyle de 
ön plana çıkabilmek... Her şeyden önce özgüveni olan, grup çalışmasına yatkın, 
insan ilişkilerinin de çok iyi olması olmazsa olmazlardandır. Sektörde başlangıç ça-
lışma süreçlerini de öğretimin önemli bir parçası olduğunun ve bu alanda çalışılan 
tüm sürecin iklimlendirme mühendisliği bilgi ve deneyim birikiminde eksik yanlarının 
geliştirilmesinde kullanabilmelidir. 

3.  Sektörde hangi disipline ihtiyaç var? Hangi disiplin için insan kaynağı sıkıntısı 
  yaşanıyor?

  İklimlendirme mühendisliğinde makine mühendislerinin çalışabileceği çok geniş 
ve farklı disiplinler ve alanlar vardır. Her alanda gereksinimler olabilir. 

Bizim okuduğumuz dönemde öğrendiğimiz bilgi ve birikimlerin 
bizleri meslekte 10-15 yıl için başarılı kılabileceği belirtiliyordu. 
Günümüzde bu süre 2-3 yıla düşmüş görünüyor.
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Bu disiplin ve alanlardan bazıları şunlardır: 

 Ar-Ge Mühendisi.
 Pazarlama-Satış Sorumlusu.
 Proje Mühendisi.
 Uygulama (Şantiye) Mühendisi.
 Üretim ve Ürün Geliştirme Mühendisi.
 İmalat Mühendisi.
 Kalite-Kontrol Mühendisi. v.b.

4.  Makine Mühendisliği çok geniş bir alan ve şöyle bir algı var, makine mühendisliği 
  mezunu isen döküm atölyesine de başvurursun, tesisat da yapabilirsin, 
  üretimde de çalışabilirsin. Hâlbuki hepsi birbirinden o kadar farklı ki. 
  Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

  Doğru olmakla birlikte, genel makine mühendisi olarak hazırlanmanın yanında 
özelde ilgi alanımıza göre derslere ağırlık verme, alanla ilgili seçmeli dersleri alma, 
proje, uygulama ve stajlarda ağırlık verme, sektörde tecrübe kazanmak hedefimize 
ulaşmamızı kolaylaştıracaktır. 

5.  İklimlendirme sektöründe, uluslararası rekabet anlamında ne gibi proje ve girişimlerde  
  bulunulmaktadır? 

  İklimlendirme sektörü, firma ve ürün çeşitliliği, Ar-Ge’ye ağırlık verme, teknolojiyi 
ve yenilikleri izleme, dış ticaret açılımları ile uluslararası rekabete hazırlanmaktadır.     

6.  Sektörün geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz?

 Sektörün çalışmalarını ve gelişimini genel anlamda olumlu buluyorum. Üniversi-
te-sanayi iş birliklerinin özlenen düzeylere getirilmesini gerekli görüyorum.

7.  Henry Ford’un çok güzel bir sözü var. Diyor ki:  “Bir insanın üniversiteyi bitirmesine  
  yardım edebilirsiniz ama istemezse ona düşünmeyi öğretemezsiniz.”  
  Ben,  sizin düşünmek ve ezberlemek üzerine olan görüşlerinizi merak ediyorum. 
  Siz hep düşünen ve sorgulayanlardan mıydınız?  

  Mühendisliği bilinçli seçen bir öğrencinin, yaşam boyu öğrenme gereksiniminin 
olduğunu bilmesi gerekir. Meslek seçiminde özellikle ne olacağının bilincinde olması 
gerekir. Mesleği sevmek gerekir. Mühendis yenilikler bulan, yeni çözümler üreten, 
tek çözüm olmadığını bilendir. Öğrendiklerini iyi uygulayandır mühendis, eksikliklerini 
tamamlayandır, ekibin iyi bir üyesidir, tamamlayıcısıdır. Bu tür özellikleri yoksa istenen 
üst düzey başarı da zor gelir. Mühendislik ezber gerektirmez, öğrenilenlerden kalan-
lar önemlidir bellekte, neyin nerede olduğu, nasıl ulaşılacağını, araştırmayı öğren-
diysen, ulaşabildiklerinle, yorumlamalarla sonuca ulaşırsın. Mühendislik problemleri 
analiz gerektirir ve çözüme ulaşmak için düşünmek, irdelemek zorundasınız. Doğal-
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dır ki karşılaşacağınız proje ve uygulamalarda da çözüme ulaşmak için düşünmek ve 
analiz etmek şarttır.   

8.  Paket yazılımlar ezberciliğe ve kolaycılığa sebep oluyor mu?

  Paket yazılımları kullananlar, o konu ile ilgili temel bilgilere sahip olmalıdır. Bunları 
özümsememiş ise başarılı bir kullanım, irdelemeler gerçekleştirmesi olanaklı değildir. 
Öğrencilerime özellikle temellerinin kuvvetli olması gerektiği ve bunun ötesinde mes-
lek yaşamında paket programları kullanmaları gerektiğini öneririm. Bu tür bir uygula-
ma ezberciliği desteklemez, kolaycılığı destekler. Mühendis bilinçli bir biçimde hızlı 
çözümlemeler getirebilmelidir.

9.  Mesleğe yeni başlayan herkesin en korktuğu şey hata yapmaktır. Mesleğe 
  başladığınızda yaptığınız hatalar oldu mu? Bu hataların üstesinden nasıl geldiniz?

  Hata yapmak, stajyerlikte ve öğrencilikte geçerli olabilir ancak meslek yaşamında 
gerekli özenin gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Özen, ilgi, planlı çalışma vb. 
hatayı en az düzeye indirgeyebilir. Bunları gerçekleştirmeye çalışmalıyız. Hata yap-
mamak genel ilke olmakla birlikte yine de hatalı bir durumun dönüşünün olabileceği 
unutulmamalıdır.   
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10. Mezun olunan okulun iş hayatındaki önemi nedir?

  Doğaldır ki her okulda kendine has bazı birikim ve olanaklar vardır. Bu olanaklar 
içinde olup da değerlendirmeme durumu da olabilir. “O mahiler ki derya içredir der-
yayı bilmezler.” özdeyişi bu durumu en iyi bir biçimde açıklar. Bu durumdan yarar-
lananlar kendilerini en iyi biçimde yetiştirebilecektir. Bir okulda bu olanakların olma-
ması, bu okuldan mezun olanların kendilerini iyi yetiştiremeyeceği anlamına gelmez. 
Öğrenci günümüz olanaklarını en iyi bir biçimde değerlendirip kendini en iyi biçimde 
yetiştirebilir. Önemli olan bence kişi kendini iyi yetiştirebilmiş midir, öğrenim süresini 
mesleği yönünden en iyi biçimde değerlendirmiş midir?   

11. Her iş başvurusunda referans isteniyor. Referansın iş başvurusundaki önemi nedir?  

  İyi bir öğrenci kolaylıkla öğretim üyelerinden referans alabilir. Öğrenim aşama-
sında bu ilişkilerin önemine inanıyorum. Liyakatın, insan olmanın, adam gibi adam 
olmanın daha önemli olduğu kanısındayım. 

12. İklimlendirme sektöründe etkili birey olabilmek için genç mühendis adayları hangi 
  yazılım programlarında kendilerini geliştirmelidirler?

  Her öğrenci, en az bir çizim programı, ofis programlarına tam hâkimiyet, Ansys 
benzeri HAD analiz programlarına vâkıf ve kısaca bu tür programları kolayca öğren-
me yeteneğinde ve ilgisinde olmalıdır. Sürekli kendini iyileştirebilmelidir. İklimlendirme 
sektöründe kullanılan yalıtım, cihaz seçim, kanal tasarımı, yük hesaplama program-
ları, kalorifer tesisatları, psikrometri programlarına vâkıf olma veya bu programları 
kullanma genç mühendislere önemli bir üstünlük sağlayabilir.

13. Kendi işini kurmak mı, bir firmada çalışmak mı? Bu konuda görüşünüz nedir?

  İklimlendirme mühendisliğinin böyle bir yanı da var. Her ikisini de yapabilir. Doğru 
zamanda, doğru girişimde bulunmak önemlidir.   

14. Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz? 

  Her gün yeni şeyler öğrenen, bundan zevk alan, paylaşan, birlikte üreten, en iyi 
bir biçimde öğretmeye ve örnek olmaya çalışan bir mühendis olmaya çaba gösteri-
yorum.     

15. Mesleğiniz size manevi doyum sağladı mı? Hiç pişman oldunuz mu? Başka bir meslek  
  seçmiş olmayı hiç düşündünüz mü?

  Tıp fakültesinden kaydını alan ve makine mühendisliğine kayıt yaptırıp iyi bir mü-
hendis olmaya çalıştığım için o günlerde en iyi kararı verdiğimi düşünüyorum. Bugün 
olsa yine aynı yollardan geçerdim.  
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16. Üniversitede okurken dal seçimine nasıl karar verdiniz? 
  Neden iklimlendirme dalına yöneldiniz? Önceden bir bilginiz var mıydı?

  Belirli öğretim üyelerimizin etkileri olmuştur. Üçüncü ve dördüncü sınıftan itibaren 
termodinamik-ısı grubu opsiyonu derslerini seçerek ve bu alandaki derslere özel ilgi 
göstererek kendimi yetiştirmeyi hedefledim. Çok şanslı olduğumu düşünüyorum, is-
men de bu iklimlendirme sektörüyle ilgili hocalarımı anmak istiyorum: Prof. Dr. Gürbüz 
Atagündüz, Prof. Dr. Ali Çetin Gürses, Prof. Dr. Macit Toksoy, Prof. Dr. Semra Ülkü, 
Doç. Mehmet Selçuk, Doç. Dr. Erol Ertaş, Dr. Mustafa Demirci, Dr. Necla Ertuğrul vd. 

17. Sizinle birlikte aynı devrede mezun olan birçok öğrenci vardı, sizi diğerlerinden ayırt 
  eden fark neydi? 

  Öğretim süresince öğrencinin yapması gerektiği her şeyi zamanında ve istenil-
diği biçimde yapmayı hedefledim. Bu da başarıyı getirdi. Sınıfımızda benimle aynı 
düşüncelerde olup çok ilgili öğrenciler vardı. Her biri önemli başarılarla mesleklerini 
yapmışlardır ve hâlen çalışanlar da vardır.      

18. Meslekte karşılaştığınız olumsuzlukların üstesinden nasıl geldiniz? Hiç bırakıp gitmek 
  istediğiniz oldu mu? Pes ettim dediğiniz zamanlar oldu mu? 
  Devam etmenizi ne sağladı? 

  Planlı, programlı ve iyi bir çalışma ortamında bulunursanız başarı ister istemez 
gelir. Başarılı olmamda tüm çalışma arkadaşlarımın da katkıları yadsınamaz. Ailemin 
desteği de bu başarıyı sağlamamda en önemli etkendir. Özverili destekleri ile ancak 
bu tür ilerlemeler gerçekleşebilir.    

19. Günde ortalama kaç saat çalışırsınız?

  Okuldaki çalışmalarımızın dışında en az iki saat ilave verimli bir çalışma gerekliliği 
öğretim üyeliği mesleğinde bir gerekliliktir. Normal yaşam içerisinde sosyal kültürel 
her şeye, hobilerimize de zaman ayırmak gereklidir. 

20. Hayattan aldığınız en büyük ders neydi sizin için?

  Henüz öğrenebileceğimin çok azını öğrendiğim, sürekli her çalışma periyodunu 
doğru değerlendirmem gerektiğidir. Son ana kadar öğrenme… Ve hatta emeklilikte 
bile…  

21. Meslekteki değişimlere nasıl ayak uyduruyorsunuz? 

  Mesleğimle ilgili gelişmeleri sürekli izliyorum. Her gün yeni şeyler öğreniyorum. 
Bizim okuduğumuz dönemde öğrendiğimiz bilgi ve birikimlerin bizleri meslekte 10-
15 yıl için başarılı kılabileceği belirtiliyordu. Günümüzde bu süre 2-3 yıla düşmüş 
görünüyor. Bizim meslekteki kişiler sürekli kendilerini geliştirmek, öğrenmek ve öğret-
mek zorundadır. Bu bilinçle mesleklerinde başarılı projelere imza atabilirler.



ALİ METİN DURUK
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YÖNETİM KURULU BAŞKANI, 
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Paranın esiri olduğunuz zaman altından çıkamazsınız 
yaşamın. Para sizi yönetmeyecek. Çok paraya sahip 
olmakla çok tüketme hakkına sahip olduğunuzu da 
düşünmeyeceksiniz.

1. Size göre makine mühendisliği alanında başarılı olmak için bir mühendiste olması 
 gereken vasıflar nelerdir?

 Bir defa mühendis şüpheci olacak, ikincisi tedbirli olacak. Şüphecilik ve tedbir-
li olmanın birbirini destekleyen bir yapısı da vardır aslında. İklimlendirme dediğiniz 
zaman tasarımı vardır, üretimi vardır, şantiye ve uygulaması vardır, bir de satışı vardır. 
Örneğin şantiye kısmına baktığınızda şantiye kısmında size yüzlerce insan emanet 
ediliyor, bu noktada mutlaka çok tedbirli olmak zorundasınız. Yaptığınız işin en ufak 
bir kaza riski taşımaması gerekiyor. Tasarım kısmında ise ölçemediğiniz sistemlerle 
tasarım yapmayın, mutlaka önce verileri tam olarak değerlendirin, elinize tüm verile-
ri toplayın ondan sonra yorumlanması gereken kısımlar neresi ise orayı yorumlayın, 
yorumladıktan sonra tasarıma geçin. İmalatta ise malzeme ve imal usulleri kısmında 
altyapıyı çok sağlam araştırmanız lazım. Malzeme ve imal usullerini mutlaka ve mut-
laka çok iyi incelemek zorundasınız. Standartlarını inceleyin. Standartları ve var olan 
altyapıyı incelemeden imalatçılığa geçerseniz yine başarı sağlayamazsınız. 

Şu ana kadar gördüğüm başarısız uygulamalar hep bu olayların temeline gitmemek-
ten oluyor. Yani standartlara gidilecek, güvenlik tedbirleri alınacak, ölçüm kriterleri 
belirlenecek, malzemeler imal usulleri tanımlanacak vs. yani altyapıyı kurup öyle yola 
çıkın. 

2. Sektörde yeni mezun bir mühendisi neler bekliyor ve sektörün yeni mühendislerden 
 beklentileri nelerdir?

 Bizim beklentimiz özellikle araştırmacı olması lazım. Çok okuması lazım. Örneğin 
iş başvurusu için askerliğini yapmış bir mühendis arkadaş geliyor, aylar geçmiş, yıllar 
geçmiş, diyorsun ki okul bitti senin elinde bir diploman var, okul bittikten sonra hangi 
dokümanları takip ettin, hangi konuda kendini geliştirmeyi hedefledin, hidrolik mi, ısı 
transferi mi, malzeme mi, tasarım mı? Bakıyorsunuz hiçbirşey okumamış. Yani dört yıl 
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okulda dersleri takip ediyor ama sonra alanıyla ilgili gelişmeleri takip etmiyor. Bana 
göre okul biter bitmez kendi yolunu çizip mutlaka ve mutlaka bir şeylerle ilgilenip 
dünyadaki var olan dokümanları incelemeye araştırmaya başlaması lazım. 

Bazı dergilere abone olması lazım, literatürü takip etmesi lazım. Örneğin, arkadaşı-
mız otomotiv sektörüne girecek, otomotivle ilgili hiçbirşey takip etmemiş, ya da ısı 
transferi çalışacak, ısı transferi alanında hiçbirşey takip etmemiş. Askerlik bitmiş, okul 
bitmiş yıllar geçmiş, eline ilave bir doküman almamış, bu garip bir şey. Daha üniversi-
te yıllarında,  mümkünse kendi hedeflediği profesyonelliği ile ilgili bir kulüp üzerinden 
kendi dalında sektörle ilişki içinde olmalı. Yani üçüncü sınıftan itibaren kendi hedef-
lediği sektörle iç içe olması lazım. Sektörle haberleşmesi lazım. Sektör ne yapıyor, 
dünya nereye gidiyor? Bu konu çok mühim. Artık bilgi her iki yılda bir iki katına çıkıyor. 
Var olan bilgimiz çabucak eskiyor.

3. Sektörde hangi disipline ihtiyaç var? Hangi disiplin için insan kaynağı sıkıntısı yaşanıyor?

 Artık biliyorsunuz dijitalleşme diye bir konu var, yapay zekâ diye bir konu var. Tüm 
mühendislik disiplinlerinin bu konularla iş birliği içinde olması lazım. Bu konular ge-
leceğin akıllı makineleriyle birlikte en önemli konular ve bu da disiplinler arası ilişkiyi 
gerektiriyor. Gelecek; otomasyon, dijitalleşme ve yapay zekâ konularında olacak, bu 
alanlarda kendilerini geliştirmeliler. İklimlendirme sektörü de bu yöne doğru gitmek-
tedir. Yeni ürünler, akıllı ürünler hâline geliyor, yeni binalar akıllı binalar oluyor, yeni 
yazılımlarla en yüksek verimli sistemleri kurmaya çalışıyoruz, bunun içinde insan fak-
törünü en aza indirmeye çalışıyoruz. Tabi burada dijitalleşmenin sonucunda bazı so-
runlar da ortaya çıkıyor, biliyorsunuz en son Boeing uçağının düşüşü. Dijitalleşmenin 
yarattığı bir sorun olarak önümüze çıktı.   

4. Makine Mühendisliği çok geniş bir alan ve şöyle bir algı var, makine mühendisliği 
 mezunu isen döküm atölyesine de başvurursun, tesisat da yapabilirsin, 
 üretimde de çalışabilirsin. Hâlbuki hepsi birbirinden o kadar farklı ki. 
 Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

 Bir ara araştırma yapmıştık, 98 disiplin vardı makine mühendisliğinde. Bir tek so-
ğutmada bile 10-15 disiplin sayabiliriz. Bu disiplinlerden hangisine yoğunlaşacak 
onun kararını mutlaka vermesi lazım. Bu kararı verdikten sonra, buna bağlı olarak 
kendisini geliştirmeye devam etmeli. Şöyle bir söz vardır: Meslekler ikiye ayrılır, mü-
hendisler ve diğerleri. Mühendislikler de ikiye ayrılır: Makine mühendisleri ve diğerle-
ri. Makine mühendisliği en geniş disipline sahip meslektir. Tahminim şu anda 120’den 
fazla disiplini bünyesinde barındırmaktadır. 

5. İklimlendirme sektöründe, uluslararası rekabet anlamında ne gibi proje ve girişimlerde 
 bulunulmaktadır? 

 Bizim 1997 yılında yapmış olduğumuz araştırmalarda Türkiye üniversal cihazlarla 
üretim yapan, zayıf üretim tekniğine haiz, zayıf tasarım tekniğine haiz, zayıf Ar-Ge’ye 
haiz bir ülkeydi. 1997’den 2005’e kadar Türkiye Avrupa’nın önemli üretim merkez-
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lerinden bir tanesi olacak diye yola çıktık. Ve burada makinelerin modernizasyonu, 
CNC tezgâhlar, tasarımın geliştirilmesi ile 2005 yılına geldik. 2005’ten sonra ise Tür-
kiye artık teknoloji üretim merkezlerinden bir tanesi olacak dedik. Hakikaten de ilk 
olarak kolay olmadı 2005’in hemen arkasından bunu başarmak mümkün olmadı ama 
2012’den sonra Türkiye teknoloji üretim merkezlerinden bir tanesi oldu. Şu anda Tür-
kiye’de otuzun üzerinde onaylı Ar-Ge merkezi var. Günümüzde, Türkiye’nin en büyük 
rekabet gücü ve katma değer iklimlendirme sektöründe görülüyor. Son yaptığımız 
2019 yılı ISK-SODEX fuarında da bunu gördük, 44,900 m2 alan olmasına rağmen 
birçok firma yer bulamadı. Türkiye bir taraftan krizin içindeyken iklimlendirme sektö-
rünün geldiği nokta bu açıdan umut vericidir.

6. Sektörün geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz?

 Türkiye’nin öz gücü mühendisliktir. Çünkü Türkiye’de güçlü bir maden kaynağı 
yok, güçlü bir tarımımız yok, güçlü bir orman yapımız yok. Bunlara baktığınız zaman 
Türkiye’nin satabileceği en büyük güç, mühendisliktir. Bu da Cumhuriyetin bize ka-
zandırdığı önemli bir avantajdır. Cumhuriyet döneminde müthiş bir altyapı kurulmuş. 
Sektörümüzün bu öz gücü kaybetmemesi lazım, yani mühendislik, Ar-Ge ve buna 
bağlı olan altyapı yatırımlarını kaybetmemesi lazım. Şu anda bir risk var, özellikle üni-
versitelerimizde bir gerileme görülüyor, bunun hızla tedavi edilmesi lazım. Üniversite-
lerdeki eksiklikleri firmalar kendi Ar-Ge ve akademileri ile çözüp ileriye götürüyorlar, 
burada bir avantajımız var, gelenek bu konuda devam ediyor. Yani geleceği sağlam 
kurabilmek için iyi mühendisler yetiştirmek zorundayız. 

7. Henry Ford’un çok güzel bir sözü var. Diyor ki:  “Bir insanın üniversiteyi bitirmesine 
 yardım edebilirsiniz ama  istemezse ona düşünmeyi öğretemezsiniz.”  
 Ben,  sizin düşünmek ve ezberlemek üzerine olan görüşlerinizi merak ediyorum. 
 Siz hep düşünen ve sorgulayanlardan mıydınız?  

 Aykırılardandım! 1967-68 üniversite girişliyim. 1967-68 üniversite kuşağının için-
de bulundum. Bu kuşağın içinde bulunduğunuz zaman apayrı bir dünya görüşünde-
siniz, toplumsal düşünceye ulaşıyorsunuz ve sürekli felsefi tartışmalar içindesiniz. Bu 
yüzden de mevcut durumu sorgulayan, şüpheyle karşılayan bir yapıda oluyorsunuz. 
Zaten bu sorgulama hâli benim için o yıllardan beri devam ede ede geldi. Şu an üze-
rinde düşünüp sorguladığım konu, Marks’ın teorileri… Marks zamanındaki verilerle 
ölçülen bir yapıdaydı ve kapitalizmi o günün koşullarında o kendi değerlendirmesi 
içinde yorumladı, oysa günümüzde kapitalizmi biraz da çevre, doğa ve iklim de-
ğişikliği olarak yorumlamak zorundayız. Geldiğimiz nokta nedir diye bakarsanız, o 
günkü şüpheciliğimizin yine devamı olarak üretim, tekrar daha fazla üretim, daha 
fazla kâr, daha fazla üretim, daha fazla tüketim, bunun gideceği daha fazla bir yer 
yoktu. Dünya 6. yok oluşa doğru gidiyor. Bu 6. yok oluşu durdurabilmemiz de sistemi 
değiştirmemiz ile mümkün. Bu sebeple hâlâ daha şüpheciliğim devam ediyor. Ama 
geldiğimiz nokta; çevre, doğa ve iklim değişikliği sonucunda kapitalizm ile bu işin 
yürümeyeceği açık. Alternatif çözüm nedir, daha az tüketim, yeniden kullanımı gün-
demimize almamız lazım. 
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5 D felsefesi ve kavram:
1- Düşün ve gerekli değilse tüketme,
2- Daha az tüket,
3- Değerlendir ve yeniden kullan,
4- Değiştir ve farklı amaçla kullan,
5- Dönüştür ve doğa geri koyandır.

 O zaman, mevcut sistem çökecek, sonrasında nereye varırız onu tanımlayamıyorum.

8. Paket yazılımlar ezberciliğe ve kolaycılığa sebep oluyor mu?

 Eğer paket yazılımın altını incelemeye doğru girerseniz, o zaman ezbercilik ve kolay-
cılıktan çıkarsınız. Temel bilgileri alıp, paketin sana verdiği sonuçları şüpheci karşılayıp 
yorum yapabilecek beceriniz yoksa zaten o zaman mühendislik yapmıyorsunuz. Yani 
paket yazılımlar kolaycılığı destekliyor ama şüpheci olan insanlar için bu değişmez.

9. Mesleğe yeni başlayan herkesin en korktuğu şey hata yapmaktır. Mesleğe 
 başladığınızda yaptığınız hatalar oldu mu? Bu hataların üstesinden nasıl geldiniz?

 Hata yapmaktan korkmayacaksınız. Ama kaldırabileceğiniz büyüklükte risk al-
manız lazım. Bütün mesele bu! Yani diyeceksiniz ki bu iş negatif çıkarsa, yani benim 
düşündüğümden başka bir şey çıkarsa ne olur? Ben bunun içinden sıfır hata ile 
çıkabilir miyim? Bakın, negatif ile değil, sıfırla çıkabiliyorsanız hiç problem yok, sıfır 
çok iyi bir rakamdır, başlangıç noktasıdır, negatif zordur. Negatif mevcudu da tedavi 
etmeyi gerektirir. Sıfıra kadar inmeyi göze alıp hatanızı yapabilirsiniz, hiç korkmayın. 
Ama çok büyük riskler alıp sıfırın altına inmeyin. Hata ortaya çıktığında kaçıp gitmek 
de doğru değildir, tedavi etmek size aittir. Kaldırabileceğiniz güç kadar yükün altına 
girin. Bir de tabi en önemlisi hatanızın karşılığında can kaybı oluşmaması lazım.     

10. Mezun olunan okulun iş hayatındaki önemi nedir?

 Okula hangi seviyedeki çocuklar girdiyse ister istemez sınıf o seviyede eğitim 
görüyor. Bunun için öncü ODTÜ, İTÜ, YTÜ gibi okulların önemi çok büyük. Ama tabi 
kişi kendini diğer okullarda da yetiştirebilir. Ancak burada bireysel yetenek ve istek 
devreye giriyor.    

11. Her iş başvurusunda referans isteniyor. Referansın iş başvurusundaki önemi nedir?  

 Referans çok çok önemli! Yüzlerce başvuru geliyor, mutlaka iş başvurusu sıra-
sında referanslarınızı sağlam olarak hazırlamalısınız. Zaten üniversiteyi bitirmiş ve 
hâlâ bir referans yaratmamışsanız yeterli değilsinizdir. Referans olarak ne bekleriz? 
Mesela bir hocası ile yapmış olduğu sosyal sorumluluk projesi referanstır, bir çevre 
etkinliği referanstır, herhangi bir kulüpte, dernekte yapmış olduğu çalışma referans-
tır. Erasmus’a gider bir referanstır, Avrupa’yı gezer gelir o da bir referanstır. Kişi, illa 
teknik olarak referans vermek zorunda değil, kendi kişiliğiyle ilgili yeniliklere açık 



olup olmadığı, şüpheci olup 
olmadığı konusundaki bilgi-
leri alabileceğimiz yerler 
bizim için referanstır. 
Bu sebeple üniversite 
hayatınız sırasında 
mutlaka referans 
yaratmak zorun-
dasınız.

12. İklimlendirme sektöründe etkili 
 birey olabilmek için genç mühendis adayları   
 hangi yazılım programlarında kendilerini geliştirmelidirler?

 Yazılım her gün gelişiyor, her gün değişiyor, önemli olan açık olup iklimlendirme 
sektörü nereye gidiyor ona bakmak zorundadır. 

13. Kendi işini kurmak mı, bir firmada çalışmak mı? Bu konuda görüşünüz nedir?

 Çömez olmadan patron olunmaz. Önce çıraklık yapacak, riski görecek. Bir 
yerde çalıştığınız zaman riski o firma üzerinden görüyorsunuz. Ne güzel bir şey! 
Tüm kaybı firma yapıyor, sen de öğreniyorsun. En azından 7-8 yıl altyapıyı kurması 
lazım.  Tecrübe olmadan kendini işini kurmak çok yanlıştır, çünkü o zaman hangi 
fırtınalı denizdesin, nerede yüzüyorsun, senin kulaçların o denizi aşmaya yetecek 
mi, yetmeyecek mi, bunları bilemezsin mutlaka ölçmek lazım. Başarı için tecrübe 
önemli bir etkendir.     
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14. Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz? 

 1948 Yılında Akseki’de doğdum. 1959 Yılında Konya’da İlkokulu bitirdim ve 
Konya Maarif Kolejinde Orta ve Lise öğrenimine müteakip 1967-1968 yılında 
İTÜ Makina Fakültesine girdim. 1968 geleneği içerisinde toplumcu düşüncelerle 
zenginleşerek, 1972-1973 döneminde makine yüksek mühendisi olarak İTÜ’den 
mezun oldum. 1972-1975 yılları arasında Alarko – Aldağ’da çalıştım. Tecrübe ka-
zandım. 1975 yılında serbest çalışmaya başladım, çeşitli firmalar kurdum. Halen 
Friterm A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışıyorum. Friterm eşanjör, eva-
paratör, kondanser kuru soğutucu üreterek büyük bir iç pazar sahibi olması ya-
nında, üretiminin %60’ından fazlasını ihraç etmektedir. Hâlen aile şirketimiz olan 
Aroma A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, İREKS A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Du-
ruk İcra Kurulu Başkanlığını yürütmekteyim. İSKİD ( İklimlendirme Soğutma Klima 
İmalatçıları Derneği) ve ISKAV (Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı) 
Kuruluşunda görev aldım. TMMOB-MMO’da çeşitli dönemlerde Yönetim ve De-
netim Kurulu üyelikleri yanında Merkez Saymanlığı görevini yürüttüm. Çeşitli Sivil 
Toplum Kuruşlarında görev aldım. İSKİD Yönetim Kurulu üyeliğini ve Başkanlığını 
yürüttüm. ISKAV Yönetim Kurulu üyeliğini ve Başkanlığını yürüttüm. İSO Meslek 
Komitesi Başkanlığı, TOBB İklimlendirme Meclisi Başkan Yardımcılığı, İSİB İklim-
lendirme Sanayi İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcılığını yürütmekteyim. MMO 
Teknik Komisyon ve Tesisat Dergisi Yayın Kurulunda görev yapmaktayım. Friterm 
A.Ş. olarak Etik İtibar Derneği Kurucu Üyesi olarak TEİD Yönetim Kurulu Üyeliği 
yaptım. Friterm Etik El Kitabı’nın içeriğinde savunduğu ilkeleri yayınlayarak ku-
rum olarak kendisini bağlamıştır. Yine, Friterm olarak sosyal sorumluluk projesi 
kapsamında da çalışmalarımız bulunmaktadır. Sokak hayvanlarına yönelik proje 
yönetilmekte olup www.bizimsokagincocuklari.com web sitesinden çalışmalar iz-
lenebilir. Proje TİSK 2014 KSS ödülünü kazanmıştır. 2017 yılı itibariyle de TEMA 
(Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı) Yö-
netim Kurulu ve İcra Kurulu Üyeliğini yürütmekteyim.

15. Mesleğiniz size manevi doyum sağladı mı? Hiç pişman oldunuz mu? Başka bir meslek  
 seçmiş olmayı hiç düşündünüz mü?

 Çok mutlulukla yürüttüğüm ve heyecan duyduğum bir mesleğim var. Hayır, hiç 
düşünmedim. Konya’da ilkokul 4. sınıftayken hocamız bizi bakır döküm atölyesine 
götürmüştü, orada bakırı döküyorlar ve plaka yapıyorlardı, bu plakalardan da bakır 
kap yapıyorlardı, onu gördükten sonra makine mühendisi olmaya karar vermiştim. 
Hiç de başka bir şey düşünmedim. 

16. Üniversitede okurken dal seçimine nasıl karar verdiniz? Neden iklimlendirme dalına  
 yöneldiniz? Önceden bir bilginiz var mıydı?

 Üniversitedeyken soğutma dalını seçmeye karar verdim. Soğutma beni heye-
canlandırıyordu. Soğutmadaki mühendislik, dünyadaki hareketleri tersine çeviren bir 
harekettir. Bu sebeple endüstriyel soğutma üzerine yoğunlaştım ve firmamı da onun 
üzerine kurdum. 



17. Sizinle birlikte aynı devrede mezun olan birçok öğrenci vardı, sizi diğerlerinden ayırt  
 eden fark neydi? 

 Biz 68’liyiz. Hepimiz aynıyız. Sınıfımızdaki arkadaşlarımın birçoğu çok başarılı ve 
alanında lider kişilerdir.   

18. Meslekte karşılaştığınız olumsuzlukların üstesinden nasıl geldiniz? Hiç bırakıp gitmek  
 istediğiniz oldu mu? Pes ettim dediğiniz zamanlar oldu mu? Devam etmenizi ne sağladı? 

 Hiçbir zaman hiçbir konuda pes etmedim. Hiçbir zaman böyle bir duyguya ka-
pılmadım. Şu an mesela Tema’da çalışıyorum, haftada 1.5-2 günümü alıyor. Çevre 
ve doğa konusundaki eğitimlerle yılda beş yüz bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. 
Devam ediyoruz, pes etmek yok.  

19. Günde ortalama kaç saat çalışırsınız?

 En az on saat çalışıyorum..

20. Hayattan aldığınız en büyük ders neydi sizin için?

 Bir defa parayı önemsemeyeceksiniz. Paranın esiri olduğunuz zaman altından 
çıkamazsınız yaşamın. Para sizi yönetmeyecek. Çok paraya sahip olmakla çok tüket-
me hakkına sahip olduğunuzu da düşünmeyeceksiniz. Para benim, ben kazandım 
istediğim gibi tüketebilirim gibi bir hakkınız yok. Bizim Aksekililerde bir tabir vardır: 
“Bu dere, bu kütüğü her zaman getirmez.” derler. Şimdi dere ormandan kütükleri 
söküp getiriyor, ne zaman getiriyor? Karlar eridiği zaman. O getirdiği zaman mutlaka 
sahip çıkın. Sonra da onu kullanın. Bir iş her zaman akmaz. Şansın size döndüğü 
anları çok iyi kullanmak lazım. Onu kaybetmemek lazım. Ama şans bir defa gelir, sen 
yakalayamazsan gider.  

21. Meslekteki değişimlere nasıl ayak uyduruyorsunuz? 

 Yaşadığınız an, yaşandığında bitiyor, takılıp kalmamak lazım, oraya âşık olmayın. 
Yeniden kendinizi yorumlayın. Hemen yeniye bakın. Bu şekilde bakarsanız meslekte 
güncelin önüne geçmiş olursunuz. Yorucudur, yıpratıcıdır, risk vardır ama yine de her 
an yeniye ileriye bakmak lazım.
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ESAS MESELE EĞİTİM 
NASIL OLMALI?
İşini bilen yetenekli adama ihtiyaç var. En büyük sıkıntı bu. 
Örnek verecek olursak birine elma çiz diyorsunuz, size alakasız 
bir resim çizmiş getiriyor, diğerine bakıyorsunuz elma ağacı 
çizmiş dibindeki elmalarla getiriyor. Bize bu ikincisi lazım. 
söylediğini anlayıp üzerine bir şeyler koyacak kişi gerekli. 

BAYRAM KÖMÜRCÜ
ERBAY YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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1. Size göre makine mühendisliği alanında başarılı olmak için bir mühendiste olması 

 gereken vasıflar nelerdir?

 Bir kere kesinlikle araştırmacı olmalıdır ve rutinin dışına çıkmalıdır. Analitik düşün-
melidir. Bizim yaptığımız işler sıradan işler değildir. Her yapılan işin devamında ciddi 
bir ekonomik değer vardır. Bunu asla unutmamalıdır. 40 yılı aşkın sürede sektörün 
bütün kademelerinde görev yaptım ve hâlâ öğreneceğim çok şey olduğu kanaatin-
deyim. Çünkü bizim mesleğimizde her gün yeni gelişmeler olmaktadır.  

2. Sektörde yeni mezun bir mühendisi neler bekliyor ve sektörün yeni mühendislerden 

 beklentileri nelerdir?

 Bir kere muhakkak mühendislik notasyonu olmalıdır. Temel bilgileri bilecek ve söy-
lediğinizi anlayabilecek. Bu da nasıl olur? Buna bakmak lazım. Üniversiteler mühen-
dis yetiştiriyor evet ama bu mühendisler bizim aradığımız nitelikte mühendisler değil. 
Esas mesele eğitim nasıl olmalı? Bir de İngilizce bilmesi şart. Mümkünse yanında bir 
dil daha bilmesi kendisine çok şey katar.

3. Sektörde hangi disipline ihtiyaç var? Hangi disiplin için insan kaynağı sıkıntısı yaşanıyor?

 İşini bilen yetenekli adama ihtiyaç var. En büyük sıkıntı bu. Örnek verecek olursak 
birine elma çiz diyorsunuz, size alakasız bir resim çizmiş getiriyor, diğerine bakıyor-
sunuz elma ağacı çizmiş dibindeki elmalarla getiriyor. Bize bu ikincisi lazım, söyledi-
ğinizi anlayıp üzerine bir şeyler koyacak kişi gerekli.  

4. Makine Mühendisliği çok geniş bir alan ve şöyle bir algı var, makine mühendisliği 

 mezunu isen döküm atölyesine de başvurursun, tesisat da yapabilirsin, 

 üretimde de çalışabilirsin. Hâlbuki hepsi birbirinden o kadar farklı ki. 

 Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

 Öncelikle Türkiye’nin ihtiyacı ne? Bu belirlenmelidir ve buna göre de ihtiyaç 
kadar eleman gerekli alanlarda ihtisaslaşmalıdır. Bir envanter çıkarılmalı ve hangi 
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sektörlerin ne kadar elemana ihtiyacı var belirlenmeli. Bu belirlenmeden kişileri 
belli sektörlerde uzmanlaşacak şekilde yetiştirirseniz, sektörde insan kaynağı sı-
kıntısı varsa başka bir alanda çalışamayacaktır ve işsiz kalacaktır. Şu an elimizde 
bir envanter olmadığı için bir mühendisin işin başında birçok konuyla ilgili bilgisi 
olması gerekiyor, dökümdür, talaşlı imalattır, iklimlendirmedir, otomotivdir bilmek 
mecburiyetinde, çünkü hangi sektörde iş bulacağını bilemez. Sonrasında çalıştığı 
alanla ilgili ihtisaslaşmalıdır. Ama bana sorarsanız bu yöntem tamamen yanlıştır. 
Türkiye’nin ihtiyacı olan uzman mühendislerdir. Bunun üzerinde kafa yormak ge-
rekmektedir. 

5. İklimlendirme sektöründe, uluslararası rekabet anlamında ne gibi proje ve girişimlerde 

 bulunulmaktadır? 

 Avrupa’da şu an için belli bir noktaya ucuz iş gücünden dolayı geldiğimizi dü-
şünüyorum. Ama şunu da göz ardı etmemek lazım: Tekstil dün Türkiye’de cazipti, 
çünkü Türkiye’nin kişi başına düşen geliri çok azdı, ucuz işçilikle yapılıyordu. Şim-
di ise bir tekstil üretimi mümkün değil, Pakistan gibi ülkeler şu an revaçta. Bizim 
de sektör olarak üzerimize düşen taklit ederek değil, Ar-Ge yaparak katma değer 
üreten bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bunu da sadece bizim gibi cihaz üreten-
lerin değil, tüm paydaşlarımızın da yapması gerekir. Herkes işini çok iyi bilmeli. 
Sektördeki birçok firma taklitle ve ucuz işçilikle ilerliyor. Artık kabul edin etmeyin 
dijital devrim geliyor. Bizim de bu sistemin içerisinde elemanlarımızı yetiştirmemiz 
lazım, otomasyona geçmeliyiz. Ürettiğimiz cihazların da bu sisteme dâhil olması 
gerekiyor. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin devamlı artı biri olması lazım, bizim 
şu an artı birimiz şudur: “ucuzluk”. 1970’li yılların başından beri sektörün içinde-
yim, Aldağ’da çalışıyordum, o zaman 7,5 HP gücünde bir hava soğutmalı kon-
denserli cihaz çalıştırdığımızda proje bürosunda kola ısmarlamışlardı bize. Şimdi 
biz burada 1,000-1,500 kW cihazı gözümüz kapalı imal edip devreye alabiliyoruz. 
Yani Türkiye çok aşama kaydetti, bir noktaya geldik fakat bu yeterli değil, daha 
yapacağımız çok şey var.
  
6. Sektörün geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz?

 Sektörün önü çok açık. Sanayide hızlı ve hatasız ürünler üretilmektedir. Bunun 
için üretim makinelerinin ve alanlarının soğutulması gerekmektedir. Artık her alan-
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da mutlaka bir soğutma ihtiyacı vardır. Artık insanlar kapalı alanlarda yaşamaktadır. 
Mekânların temiz ve şartlandırılmış olması gerekmektedir. Nüfus artışıyla birlikte gıda 
tüketimi de artmıştır ve gıdanın sevkiyatından depolanmasına ve tüketiciye arzına 
kadar soğuk zincire ihtiyaç vardır. Günümüzde neredeyse klimasız bir araç üretilme-
mektedir.

7. Henry Ford’un çok güzel bir sözü var. Diyor ki:  “Bir insanın üniversiteyi bitirmesine  

 yardım edebilirsiniz ama  istemezse ona düşünmeyi öğretemezsiniz.”  

 Ben,  sizin düşünmek ve ezberlemek üzerine olan görüşlerinizi merak ediyorum. 

 Siz hep düşünen ve sorgulayanlardan mıydınız?  

 Ben elime bir iş aldığım zaman onu dikkatlice incelerim, her detayını sorgularım. 
Araştırmacı olmak ve sorgulamak çok önemli. Aksi takdirde papağana da her şeyi 
ezberletip söyletebilirsiniz. 

8. Paket yazılımlar ezberciliğe ve kolaycılığa sebep oluyor mu?

 Kesinlikle sebep olduğunu düşünüyorum. Paket yazılımlar olmazsa olmaz ancak 
yazılımın formülasyonunu da iyi bilmek lazım. Ben 30 sene evvel ilk dijital hesap 
makineleri kullanmaya başladığım zaman kritik hesapların bir de sağlamasını yapı-
yordum. Kesinlikle elle hesabı da bilmek lazım, aksi hâlde düşünmeden iş yaparak 
robotlaşıyorsunuz. 

9. Mesleğe yeni başlayan herkesin en korktuğu şey hata yapmaktır. Mesleğe 

 başladığınızda yaptığınız hatalar oldu mu? Bu hataların üstesinden nasıl geldiniz?

 Ben de iş hayatımda mutlaka hata yapmışımdır. Hatasız kul olmaz. Büyük hata 
yapmamak için çok dikkatli olmuşumdur. Mesela, bir eşanjör yapacak olursam, 
önce eşanjörün ana malzemesi olan gövde malzemesi, bakır boruları ve aynalara 
çok dikkat ederim. Eğer bunlarda hata olursa bedeli çok ağır olur. Herkes hata 
yapacak ki hata yapmamayı öğrensin. Bizim zamanımızda iş bulmak çok çok 
zordu, hata yapsak hemen işten atarlardı. Şimdi ben de sıkça hata yapanı işten 
atmak isterim ama yerine koyacak adam bulmak günümüzde çok zor, birçok ha-
tayı sineye çekiyoruz.    

10. Mezun olunan okulun iş hayatındaki önemi nedir?

 Çok önemli, bu her yerde önemlidir. Ama şu da var ki: köklü okullarda iyi eğitim 
alan kişiler çok başarılı mühendisler oluyorlar, fakat mesleklerini yapma yerine daha 
getirisi yüksek işlere yöneliyorlar.   
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11. Her iş başvurusunda referans isteniyor. Referansın iş başvurusundaki önemi nedir?  

 Referans çok önemlidir. Hatta ben stajı nerede yaptığına da bakarım. Bizim gibi 
kobilerin yetişmiş eleman alması pek mümkün olmuyor, rekabet oldukça zor olduğun-
dan yetişmiş eleman aldığınızda maliyetleriniz direk artıyor. Bir de firmaların kültürü 
vardır, yeni mezun bir mühendis aldığınız zaman kendi kültürünüzle yetiştiriyorsunuz. 
Sizin evladınız gibi oluyor. Ama başka yerlerde çalışmış kişi o kültürle buraya geliyor 
adaptasyon sorunu da çıkıyor.   

12. İklimlendirme sektöründe etkili birey olabilmek için genç mühendis adayları hangi 

 yazılım programlarında kendilerini geliştirmelidirler?

 Bir kere mühendis kesin olarak araştırmacı olmalı, temel bilgilere hakim olmalı ve 
teknik resim okuyabilmeli. Bunlar çok önemli. Çünkü mühendis, hayali kâğıda, kâğıdı 
da imalata döker. Tasarım programlarını kullanabilmesi de kendisini avantajlı konuma 
getirir. 

13. Kendi işini kurmak mı, bir firmada çalışmak mı? Bu konuda görüşünüz nedir?

 İdeal olan girişimciliktir. Ancak dünya öyle bir noktaya geliyor ki hemen hemen 
her sektör dünya da 10-15 grubun eline geçiyor. Eskiden bakkallarımız vardı, ne oldu 
onlar? İş kurmak artık çok zor. Erbay’ı 1987 yılında kurduk, şimdi olsa cesaret edip gi-
remezdik. O zaman biri bizi suya atmış, boğulmamak için çırpındık durduk ve Allah’a 
şükür boğulmadan kıyıya çıktık.    

14. Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz? 

 Ben 1950 yılında Malatya’nın merkez köyü olan Dilek’te doğmuşum. O zaman 
doğduğum köyde ilkokuldan sonra okul yoktu. Şehir merkezinde bir bekâr odasında 
eğitimime başladım ve teknikerlik okudum. Ancak bizim teknik eğitimimiz 12 yaşın-
dan sonra başladı. O günkü eğitim sistemi bugünkü eğitim sisteminden çok daha 
yeterli idi. İlk olarak İstanbul’da Sungurlar’da işe başladım, sonra Aldağ’da işe de-
vam ettim. Aldağ’dan sonra Ülker’de çalışmaya başladım. 1981 yılında ALldağ’da 
ortak olarak işe devam ettim. 1987 yılında Aldağ’da diğer ortaklarla anlaşamayarak 
ceketimi alarak Aldağ’dan ayrıldım. 1987 yılında Erbay’ı kurduk. Sermayemiz yoktu 
ortağım Erol Gökdemir ve ben zar zor edindiğimiz birer dairemizi satarak sermaye 
yaptık. İlk olarak 150 m2 basit bir atölyede işe başladık. Şu anda 2,700 m2 bir alanda 
üretim yapıyoruz. Allah nasip ederse kısa süre içerisinde 15,750 m2 kapalı alanı olan 
yeni fabrikamızda işimize devam edeceğiz.   
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15. Mesleğiniz size manevi doyum sağladı mı? Hiç pişman oldunuz mu? 

 Başka bir meslek seçmiş olmayı hiç düşündünüz mü?

 Hayat şartları sizi bir yerlere sürüklüyor, eğer yaptığınız işi severseniz başarılı olu-
yorsunuz. 

Üniversiteler mühendis yetiştiriyor evet ama bu mühendisler 
bizim aradığımız nitelikte mühendisler değil. Esas mesele 
eğitim nasıl olmalı?
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 Ayrıca: 
1) İşinizi bileceksiniz; 
2) İşinizi seveceksiniz; 
3) İşinizle fiilen ilgileneceksiniz; 
4) Dürüst çalışacaksınız. 
Mesleğim oldukça tatmin edici. Zahmetli bir iş, başka bir sektörde olsaydım bu 
emekle daha farklı yerlere gelebilirdim ancak çeşitli sebepler sizi bir yola sokuyor. 
Hayatımdan ve işimden memnunum.
   
16. Üniversitede okurken dal seçimine nasıl karar verdiniz? Neden iklimlendirme dalına  

 yöneldiniz? Önceden bir bilginiz var mıydı?

 Bu sektöre girişim isteyerek olmadı tamamen tesadüfi oldu. Çünkü neticede işe 
ihtiyacınız var. Sonuçta bizler ya köylü çocuğu ya esnaf çocuğu ya da memur çocu-
ğuyuz. Şartlar sizi bir yere götürüyor, meslek seçme lüksümüz olmadı. Bu meslekte 
ekmek yedim. İyi ki de bu mesleği seçmişim diyorum şimdi geri dönüp bakınca. 
Sektörümüz itibarlı bir sektördür. 
   
17. Sizinle birlikte aynı devrede mezun olan birçok öğrenci vardı, sizi diğerlerinden ayırt  

 eden fark neydi? 

 Bu biraz da şans meselesidir. Bazı insanlar akan çeşmeye gider çeşme ku-
rur, bazı insanlar kuru çeşmeye gider çeşme akar. Allah ilmi isteyene, zenginliği 
istediğine verir. Benden çok daha yetenekli olup da emekli maaşıyla geçinen 
arkadaşlarımı tanıyorum. Bir de şu var ki işimde bir sıkıntı yaşadığım zaman onu 
çözmeden asla bırakmam. Ne yapar eder o sıkıntıyı çözerim. O hususta biraz 
inatçıyımdır. Özel hayatta değil ama iş hayatında inatçı olmak iyidir. Çalışanın 
Allah emeğini karşılıksız bırakmıyor.    

18. Meslekte karşılaştığınız olumsuzlukların üstesinden nasıl geldiniz? Hiç bırakıp gitmek  

 istediğiniz oldu mu? Pes ettim dediğiniz zamanlar oldu mu? Devam etmenizi ne sağladı? 

 Hiç pes etmedim. Çok sevdiğim bir örnek var: Tarık Bin Ziya topluyor ordusunu 
İspanya’ya doğru yola çıkıyor, İspanya’ya varınca geldikleri tüm gemileri yakıyor. 
Yani, kısaca geri dönmeyi düşünmeyeceksin, hiçbir zaman da düşünmedim. Her 
şey hayal etmekle başlıyor ve önünüze koyduğunuz hedeflerle yolunuza devam 
ediyorsunuz. İşi yeni kurduğumuz 1987 yılında bir tane Anadol marka arabam var-
dı, İstanbul içinde günde 200 km. yol yapıyordum. 2 tane kaynakçı ustam vardı. 
Diğer bütün işleri ortağım ve ben yapıyorduk. Ama sabırla çalıştım. Hedefimi hep 
yüksek tuttum ve inatla işin üzerine gittim. Uçuk da olsa hayal edip o hayali gerçek-



leştirmek için çalışmak lazım. Ben şuna çok eminim, buradan Ankara’ya gitmeye 
niyet edelim, belki Ankara’ya varamayız ama Bolu’ya muhakkak varırız. Ama Geb-
ze’ye gitmeyi niyet edersek Üsküdar’a belki varırız. Zorlukla mücadele etmesini 
bilmeyen bir yere varamaz.   
   
19. Günde ortalama kaç saat çalışırsınız?

 1981 yılından 2010 yılına kadar zoraki olarak toplam 10 gün işimden ayrı kaldığım 
olmuştur. O da ya ailemden biri rahatsızlanmıştır, ya acil bir durum olmuştur. O ka-
dar yoğun çalışırdım ki takım elbise ile atölyeye inip yağlı kıyafetlerle eve dönerdim, 
üzerime önlük giyecek vakit bulamadan çalıştığım zamanlar oldu. Eskiden günde 15 
saate yakın çalışırdım. Şimdi ise sabah muhakkak 8:00’de işimin başında olurum, ak-
şam 18:00’e kadar çalışırım. Gençlere de tavsiyemdir, çok çalışsınlar. Türkiye olarak 
buna ihtiyacımız var. Gelişmiş ülkeleri yakalayabilmemiz için onlar 8 saat çalışıyorsa 
biz 12 saat çalışacağız.
   
20. Hayattan aldığınız en büyük ders neydi sizin için?

 Hiç kimseye güvenmeyeceksiniz. Yani sırtınızı birilerine dayamayacaksınız. Sa-
dece Allah’a ve kendinize güveneceksiniz. Bu güven itimatsızlık anlamında değildir. 
1987 yılında Aldağ’dan ayrılıp kendi işimi kurduğumda bunu acı acı hissettim. Sen 
ölme, ben öleyim, diyen birçok insan bana selam vermeyi dahi kesti, belki bir şey 
isterim diye. Ancak bir elin parmakları kadar olan gerçek dost ve arkadaşlar hariç. 
“Düşme, düşenin dostu olmaz!” diye bir söz vardır. Çok şükür kimseden bir talebimiz 
olmadı ama bütün insanların zor günümüzde kaçıştıklarını gördük.   
   
21. Meslekteki değişimlere nasıl ayak uyduruyorsunuz? 

 Değişime ayak uyduramayan yok olmaya mahkûmdur. Trendi okuyamayanın 
ayakta durması mümkün değildir. Ben de değişime ayak uyduran, uyumlu ve ileriyi 
görebilen çalışma arkadaşlarımla yoluma devam etmeye çalışıyorum. Bizler faniyiz 
bir gün emaneti sahibine teslim edeceğiz. Eğer arkamızdan bu firmayı devam ettire-
cek kadroları kurmuşsak ne mutlu bizlere. Ben, her şeye rağmen ülkeme, insanımıza 
ve devletime inanıyorum ve güveniyorum. 
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Mühendis olmamın en büyük avantajı da şu oldu, mesela bir şey 
yapıyorsunuz, bakıyorsunuz çalışıyor, en büyük zevk o. Siz tüccar 
değilsiniz, bir şey üretiyorsunuz sanatçısınız. Bir şey yapıp da 
karşısına geçip bu benim eserim, diyorsanız o milyonlara değer.

BEDİİ KORUN 
FORM YÖNETİM DESTEK YÖNETİM KURULU BAŞKANI, 

İSKİD ONURSAL ÜYESİ

BİR ŞEY YAPIP DA 
KARŞISINA GEÇİP BU 
BENİM ESERİM, DİYORSANIZ 
O MİLYONLARA DEĞER
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1. Size göre makine mühendisliği alanında başarılı olmak için bir mühendiste olması 
 gereken vasıflar nelerdir?

 Mesleğini sevmeli, hedefi ve hırsı olmalı, başarı için çok çalışmalı. Sanayi ile iç içe 
olmalı. Yarı zamanlı da olsa özel sektörde çalışma imkânı yaratmalı. Mümkünse deği-
şik departmanlarda görev almalı. Özel sektörün çalışma disiplinine alışmak oldukça 
mühim. Yurt dışı deneyimi de oldukça önemli. İmkânı varsa muhakkak yurt dışına 
gitmeli. Sadece mesleki anlamda değil, sosyal yaşantı açısından da oldukça önemli. 
Görgü kadar büyük tecrübe yok. 

2. Sektörde yeni mezun bir mühendisi neler bekliyor ve sektörün yeni mühendislerden 
 beklentileri nelerdir?

 Sektörde yeni mezun mühendislerin başladığı görevde sabır ile öğrenerek ileride 
elde edeceği daha yüksek pozisyonlar için tecrübelerini arttırmalı.  Maaş ilk aşa-
mada önemli olmamalı, çünkü firmalarda belirlenmiş asgari bir ücret vardır, herkesi 
onla başlatırlar. Sonra ücretin üzerinde bir gayret gösteriyorsa hemen zam yapılır. 
Yeni mezun bir mühendisin o firmaya faydalı olabilmesi için en az 2-3 sene geçme-
si lazım. Çünkü o firmaya intibak edeceksiniz, hatalar yapacaksınız. Firma 5 sene 
kendisinde çalışan bir elemana çok ciddi bir yatırım yapıyor, bu sebeple, firmalar her 
zaman kendi yetiştirdikleri personeli tutmayı tercih ederler. İşverenler çalışanlarına 
daima müesseseye ne kazandırdığını hesap ederek ücret ve pozisyonlar verir.

3. Sektörde hangi disipline ihtiyaç var? Hangi disiplin için insan kaynağı sıkıntısı yaşanıyor?

 Dijitalleşme, otomatik kontrol, kalite kontrol, bakım/ start up ve Ar-Ge gibi disiplin-
ler için daha yetenekli eleman ihtiyacı olacak.

4. Makine Mühendisliği çok geniş bir alan ve şöyle bir algı var, makine mühendisliği 
 mezunu isen döküm atölyesine de başvurursun, tesisat da yapabilirsin, 
 üretimde de çalışabilirsin. Hâlbuki hepsi birbirinden o kadar farklı ki. 
 Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

 Makine mühendisi olarak mezun olanlar sevecekleri ve devamlı çalışacakları 
branşları seçmeleri gerekir. Seçimlerinde ülke ve dünya piyasalarında hızlı büyü-
yen ve çalışma sahasının geniş imkânları olan branşları tercih etmeli. İklimlendir-
me dünyada en hızlı büyüyen, en fazla talebi olan, önü açık bir sektördür. 
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5. İklimlendirme sektöründe, uluslararası rekabet anlamında ne gibi proje ve girişimlerde 
 bulunulmaktadır? 

 İklimlendirme sektörü, firma ve ürün çeşitliliği, Ar-Ge’ye ağırlık verme, teknolojiyi 
ve yenilikleri izleme, dış ticaret açılımları ile uluslararası rekabete hazırlanmaktadır. 
İklimlendirme sektörü hızla büyüyen, şahsi çalışma imkânı ve kazancını sağlayan 
bir sektördür. 
  
6. Sektörün geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz?

 Sektörün geleceği çok açık ve alternatifleri olan bölümleri mevcut olup ülkemizde 
ve yurtdışında en hızlı büyüyen sektörlerdendir. Her sene bu sektör yüzde yirmi bü-
yüyor. Yüzde yirmi büyüyen çok az sektör vardır.

Sektörün geleceği çok açık ve alternatifleri olan bölümleri 
mevcut olup ülkemizde ve yurtdışında en hızlı büyüyen 
sektörlerdendir. Her sene bu sektör yüzde yirmi büyüyor. Yüzde 
yirmi büyüyen çok az sektör vardır.
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7. Henry Ford’un çok güzel bir sözü var. Diyor ki:  “Bir insanın üniversiteyi 

 bitirmesine yardım edebilirsiniz ama istemezse ona düşünmeyi 

 öğretemezsiniz.”  Ben,  sizin düşünmek ve ezberlemek üzerine olan 

 görüşlerinizi merak ediyorum. Siz hep düşünen ve sorgulayanlardan mıydınız?  

 Ezberlemekten ziyade düşünen ve uygulayan daha iyidir. Siz mezun oldu-
ğunuzda bir işe girdiğiniz zaman ilerlemek için muhakkak bir şeyler yapmanız 
lazım. Kişi, öğrenemezse ilerleyemez, ilerleyemezse para kazanma şansı da kal-
maz. Çalışmayan insana hiçbir iş vermezler.

8. Paket yazılımlar ezberciliğe ve kolaycılığa sebep oluyor mu?

 Paket yazılımlar iş hayatında yaşamı kolaylaştıran imkânlar sağlar. Paket yazılım-
lar, zaman kazandırmak açısından oldukça önemlidir.

9. Mesleğe yeni başlayan herkesin en korktuğu şey hata yapmaktır. Mesleğe 

 başladığınızda yaptığınız hatalar oldu mu? Bu hataların üstesinden nasıl geldiniz?

 Mesleğin başlangıcından itibaren çok hatalar yaptım, hâlâ da yapıyorum. Ha-
talar tecrübenin yardımcısıdır ancak aynı hatalar tekrar yapılırsa fayda getirmez. 
Hata size hiçbirşeyin vermeyeceği kadar tecrübe verir. Çünkü onu unutmazsınız.    

10. Mezun olunan okulun iş hayatındaki önemi nedir?

 Mezun olunan okul ancak referans olabilir. Meslekte başarının okul ile ilgisi yoktur. 
İyi mühendis olmak, çalışmak ve başarılı olmakla mümkündür. Bir işe girdiğinizde, 
işyeri ona ne verebileceğinize bakar, işyeri için mezun olduğunuz okuldan ziyade 
veriminiz mühimdir.
  
11. Her iş başvurusunda referans isteniyor. Referansın iş başvurusundaki önemi nedir?  

 Referans, iş hayatında işe müracaat eden elemanın eski çalıştığı yerlerdeki ba-
şarıları ve sosyal ilişkilerinin anlaşılabilmesi ve düşünülen pozisyona uygunluk de-
recesinin belirlenmesi için istenir. Verdiğiniz referanslar aranarak eski çalışmalarınız 
sorgulanır.   

12. İklimlendirme sektöründe etkili birey olabilmek için genç mühendis adayları   

     hangi yazılım programlarında kendilerini geliştirmelidirler?

 İklimlenmenin esası termodinamiktir, termodinamiği çok iyi bilmelidir. En çok kul-
lanılan psikrometrik diyagrama da hakim olunması şarttır. 
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13. Kendi işini kurmak mı, bir firmada çalışmak mı? Bu konuda görüşünüz nedir?

 Kendi işini kurmadan önce sektördeki firmalarda çalışmak ve yeterli tec-
rübeyi elde etmek gerekir. En büyük yanlış, 3-5 yıl bir yerde çalıştıktan son-

ra kendi işini kurabileceğine inanmaktır. Kendi işini kurabilmek birçok faktöre 
bağlıdır. Birincisi para durumunuz iyi olacak, ikincisi çevreniz iyi olacak, ürettiği-

nizi satabileceğiniz, iş alabileceğiniz bir çevrenizin olması lazım. Ayrıca ticareti 
bilmeniz lazım. İş yaparsınız paranızı alamazsınız, çünkü tecrübeniz yoktur. Ça-

lıştığınız firmada birçok departman var, sizin haberiniz olmadan, diğer tüm depart-
manlar, sizin çalışmanızı takviye eder. Bunlara dikkat etmek lazım.    

14. Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz? 

 1953 yılında makine mühendisi olarak mezun oldum. İklimlendirme ile ilgili Hil-
ton Ek Bina, Ankara Büyük Otel, İstanbul Maçka ve Tarabya Oteli, İzmir Efes Oteli, 
Eskişehir Porsuk Otelleri inşaatlarında merkez kontrolörü idim. Almanya ve Ame-
rika’da aynı mevzuda proje bürolarında çalıştım. Lisansüstü çalışmamı City Uni-
versity of New York’ta yaptım. 1965 yılında ülkeme döndüm. Form Kolektif şirketini 
kurdum. İlk faaliyetimiz klima projeleri üzerine oldu. Daha sonra Taahhüt ve sırası 
ile Temsilcilik  ve İmalat üzerine gelişti. Form A.Ş. olarak 5 şirket ile faaliyette bulun-
duk. Form Munters, Form Mitsubishi Heavy, yabancı firmalar ile ortaklığımız devam 
etmektedir. İzmir’deki fabrikamızda Amerikan firmaları lisansı ile Ar-Ge’si kendimize 
ait klima cihazları üretimini yapmaktayız.  Şu anda faaliyetlerimiz sektörde 55 yılı 
doldurmuştur. 

Dernek faaliyetlerim;

15. Mesleğiniz size manevi doyum sağladı mı? Hiç pişman oldunuz mu? 
 Başka bir meslek seçmiş olmayı hiç düşündünüz mü?

 Yaptığınız işi sevmezseniz o işte başarılı olamazsınız. Mesleğimi severek ve ça-
lışarak devam ettirdim. Daha küçükken elektrikçide çıraklık yaptım. Ortaokul, lise 
öğrencisiyken sürekli bir yerlerde çalıştım. İklimlendirme branşını seçtiğim için çok 
memnunum.
   
16. Üniversitede okurken dal seçimine nasıl karar verdiniz? Neden iklimlendirme dalına  
 yöneldiniz? Önceden bir bilginiz var mıydı?

 Mezuniyet projemi “Isıtma ve Sıhhi Tesisat Projesi” olarak yaptım. (O tarihlerde 
klima tesisatı yaygın değildi!) Mezun olduktan sonra iklimlendirme sektöründe çalış-
malarımı devam ettiriyorum. 
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17. Sizinle birlikte aynı devrede mezun olan birçok öğrenci vardı, sizi diğerlerinden ayırt  

 eden fark neydi? 

 İlk işimden itibaren özel sektörde çalışmayı arzu ediyordum. Çalışmalarımın 
hemen hepsi özel sektörde oldu. Özel sektörün disiplinle çalışma temposu ve önü 
açık imkânlarından faydalanmam, bana daha iyi fırsatlar sağladı. Arkadaşlarımın 
çoğu kamu sektörüne yöneldi, bu sebeple mühendislikleri köreldi.    

18. Meslekte karşılaştığınız olumsuzlukların üstesinden nasıl geldiniz? Hiç bırakıp gitmek  

 istediğiniz oldu mu? Pes ettim dediğiniz zamanlar oldu mu? Devam etmenizi ne sağladı? 

 Karşılaştığım olumsuzluklar oldu tabi.  Serinkanlılıkla bu olumsuzlukları makul 
seviyeye getirmeye çalıştım. Bu meslekte devam edeceksem ve bu ülkede yaşaya-
caksam olumsuzlukları lehime kullanma yönünü tercih ettim. 

Mühendis olmamın en büyük avantajı da bu oldu, mesela bir şey yapıyorsunuz, 
bakıyorsunuz çalışıyor, en büyük zevk o. Siz tüccar değilsiniz, bir şey üretiyorsu-
nuz sanatçısınız. Bir şey yapıp da karşısına geçip bu benim eserim, diyorsanız o 
milyonlara değer.
  
19. Günde ortalama kaç saat çalışırsınız?

 Bütün yaşantımda sabah erken kalkmayı ve akşam mümkün olduğu kadar erken 
yatmayı prensip edindim. Sabah saat aşağı yukarı 6:00’da kalkar, saat 8:00’de işim-
de olurum. Akşam saat 18:00’den önce de işimden ayrılmam. Günde 8-10 saat arası 
çalışmayı benimsedim.
   
20. Hayattan aldığınız en büyük ders neydi sizin için?

 Yaşamı ve insanları severek çalışmanın başarı ve huzur getirdiğini anladım. Yoksa 
herkesle küs olursanız hiçbir şeyden zevk alamazsınız.   
   
21. Meslekteki değişimlere nasıl ayak uyduruyorsunuz? 

 Meslekteki değişimlere olumlu bakıyorum. Ancak seçtiğiniz meslekte devamlı ol-
mayı ve hedeflerinizi bu yönde kullanmayı tavsiye ederim.
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CAFER ÜNLÜ
MAXVAL YÖNETİM KURULU BAŞKANI,

İSKİD ONURSAL ÜYESİ

TEKRAR DÜNYAYA GELSEM 
YİNE BU İŞİ YAPARIM
Sadece işin ticaretinde değilim, üç ayda bir dergi yayımlıyor, 
kitaplar yazıyor ve eğitimler veriyorum. 
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1. Size göre makine mühendisliği alanında başarılı olmak için bir mühendiste olması 

 gereken vasıflar nelerdir?

 Çalışkan olacak, kendini geliştirmeyi amaç edinecek, yenilikleri takip edecek. Takım 
çalışmasına uyum sağlayacak. Planlı olacak, hedefleri olacak.  Bu özellikleri kendisinde 
bulunduran kişi başarılı olur. Bu çok klasik bir cevap gibi görünüyor ama gerçek böyle.

2. Sektörde yeni mezun bir mühendisi neler bekliyor ve sektörün yeni mühendislerden 

 beklentileri nelerdir?

 Okuldan yeni mezun olmuş mühendis, tabii ki deneyimsizdir, birçok alanda bilgi 
eksiklikleri vardır, bu bilgilerini tamamlaması lazım. Bunun için sektörün yaptığı etkin-
liklere katılması, kendini geliştirmek için ne yapacağının arayışında olması gerekir. Bu 
her meslekte böyledir. Gelişen dünya ile beraber sektörün de mühendislerden bek-
lentisi her geçen gün artmaktadır. Mühendis çalıştıran şirketlerin yeni mezunlardan 
beklentileri; takım çalışmasına uyum, iletişimi iyi, problem çözme yeteneğine sahip 
olmalarıdır. Bu konulara ilave olarak bilgisayar ve yabancı dil bilen, esnek çalışma sa-
atlerine uyum sağlayan, araştırıp sorgulayan mühendislere ihtiyaç vardır. İyi bir takım 
olamamış, iletişimleri kötü bir grup insanın çok önemli bir projeyi tamamlaması veya 
büyük bir problemi çözmesi beklenemez.

3. Sektörde hangi disipline ihtiyaç var? Hangi disiplin için insan kaynağı sıkıntısı yaşanıyor?

 Sektörün uygulama tarafında eleman sıkıntısı yaşanmaktadır. Bu alanda yetişmiş 
insan gücüne ihtiyaç var. Diğer taraftan bilgili, kendini geliştirmiş, teknolojiyi takip 
eden insana her disiplinde ihtiyaç var.  

4. Makine Mühendisliği çok geniş bir alan ve şöyle bir algı var, makine mühendisliği 

 mezunu isen döküm atölyesine de başvurursun, tesisat da yapabilirsin, 

 üretimde de çalışabilirsin. Hâlbuki hepsi birbirinden o kadar farklı ki. 

 Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

 Çok doğru bir ifade. Makine mühendisliği çok genel bir kavram. Makine mühen-
disliğinin alt branşları olarak çeşitli kolları var. Dökümü iyi bilen biri sadece döküm 
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konusunda kendini geliştirmeli, yeni teknolojileri ve bu alandaki yeni bilgileri takip 
etmelidir. Döküm konusunda uzman bir makine mühendisinden, aynı anda iklimlen-
dirme veya otomotiv konusunda aynı bilgi seviyesini bekleyemeyiz. İklimlendirme 
sektöründe çalışabilmek için ısıyı bilmek lazım. Isı başka bir alan, ısıyı bilmeyen, 
termodinamiği bilmeyen iklimlendirme sektöründe başarılı olamaz. Tabi şunu da 
belirtmek lazım, iklimlendirme sektörü dediğinizde bunun imalat tarafı, projelendir-
me (tasarım) tarafı, bir de uygulama tarafı var. Söylediğim, imalat ve projelendirme 
tarafı için geçerli. 

5. İklimlendirme sektöründe, uluslararası rekabet anlamında ne gibi proje ve girişimlerde 

 bulunulmaktadır? 

 Türkiye’deki diğer sektörlerle kıyaslayacak olursak en gelişmiş sektörlerden 
biri iklimlendirme sektörüdür diyebiliriz. Gelişmesinin ana nedenlerinden biri, 
dernekleşmesidir. İklimlendirme sektörü dernekleşmiştir, iyi organize olmuştur, bu 
sayede eğitimler başlamış ve yaygınlaşmıştır. Yayın çalışmaları yapılmış, özgün 
yayınların yanında birçok konuda yabancı yayınlar tercüme edilerek sektörümüze 
kazandırılmıştır. Bu sayede bilgi paylaşılmıştır. Bilgi üst noktalara getirilmiştir ve 
gerçekten bir dayanışma sergilenmiştir, birlikten doğan güç oluşmuştur. Uluslara-
rası nitelikte fuarlar ve birçok kongre ve sempozyum organizasyonları  gerçekleş-
tirilmiş, uluslararası kongreler düzenlenmiştir.  Bu tür faaliyetler firmalarımızın dışa 
açılımını kolaylaştırmış, dış pazardan pay alma fırsatlarını artırmıştır. Tüm bunların 
sonucu olarak “İklimlendirme sektörü ülkemizin en başarılı sektörlerindendir.” di-
yebiliriz.
  
6. Sektörün geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz?

 Sektörün grafiği sürekli yükselişte, bu trend sektörü daha iyi noktalara taşıyacaktır. 

7. Henry Ford’un çok güzel bir sözü var. Diyor ki:  “Bir insanın üniversiteyi bitirmesine  

 yardım edebilirsiniz ama istemezse ona düşünmeyi öğretemezsiniz.”  

 Ben,  sizin düşünmek ve ezberlemek üzerine olan görüşlerinizi merak ediyorum. 

 Siz hep düşünen ve sorgulayanlardan mıydınız?  

 Bana göre, şimdiye kadar konuştuklarımız bir tarafa, Türkiye’nin problemi bu 
noktada. Kendi açımdan düşünen ve sürekli sorgulayan biriydim. Nedenini, ni-
çinini anlamadan herhangi bir şeye ilgi duymuyordum. Beraber çalıştığımız ar-
kadaşlarda da bu özelliğe dikkat ediyoruz. Soran, sorgulayan arkadaşları tercih 
ediyoruz. Öğrenmek ve ezberlemek arasındaki fark çok önemlidir. Bu en büyük 
sorunumuz. Eğitim sistemi ezberi dayatıyor, öğrenmiyoruz. Öğrenen insan yıllar-
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ca unutmaz. Her şeyi sorgulamamız lazım. Bu ezbercilik nedeniyle öyle hatalar 
ile karşılaştık ki, örneğin bir otelin çamaşırhanesi için termik santralin vanaları-
nın önerildiği projeler gördük. Termik santral dediğiniz zaman, yüksek basınç ve 
yüksek sıcaklıklar var, otelde böyle şartlar yok ki. Her şeyi bilerek, sorgulayarak, 
araştırarak yapmak lazım.  

8. Paket yazılımlar ezberciliğe ve kolaycılığa sebep oluyor mu?

 Paket yazılımların yararı tartışılmaz. Kazandırdığı zamandan dolayı yazılımların bü-
yük avantajı olduğunu söyleyebiliriz. Ama şunu da unutmayalım, internet ve bilgisayarın 
bulunmadığı ortamlarda da hesap yapabilecek bilgiye sahip olmamız gerekir. Eğer bu 
durumda hesap yapamıyorsanız mühendis olamamışsınız demektir. Özetle program 
yokken hesap yapabilecek, proje yapabilecek bilgiye sahip olmak da gerekir. 

9. Mesleğe yeni başlayan herkesin en korktuğu şey hata yapmaktır. Mesleğe 

 başladığınızda yaptığınız hatalar oldu mu? Bu hataların üstesinden nasıl geldiniz?

 Hata mutlaka yapılıyor ama yapacağınız hatanın verdiği zarar önemli. Hata yaparak 
öğreniyorsunuz. O nedenle yeni mühendislere iş yaptırırken de büyük zarar vermeye-
cek işler verilir. Öğrendikçe sorumluluk yüklenir.    

10. Mezun olunan okulun iş hayatındaki önemi nedir?

 Okulun özelliği, okulun eğitim kadrosu, imkânları öğrencinin yetişmesinde çok 
önemli bir faktördür. Bunlar öğrencinin gelişimine imkân sağlar. Okulun önemi büyük 
ancak her şey okulda da bitmiyor, kişilerin de kendini yetiştirmek için bir çaba içeri-
sinde olması gerekir. Çok iyi okullarda okumuş başarısız insanlar olduğu gibi vasat 
okullarda yetişmiş, başarılı olmuş insanlar da vardır. Ancak tüm bunlara rağmen oku-
lun eğitimdeki başarısı, kişinin iş hayatındaki başarısını da etkilemektedir, diyebiliriz.    

11. Her iş başvurusunda referans isteniyor. Referansın iş başvurusundaki önemi nedir?  

 Referans kimi zaman başvurduğumuz bir konudur. Her iş başvurusunda özgeç-
mişlerin altında referans yazıyor, bugüne kadar kadromuza iki yüz civarında (girip, 
çıkanlar dahil) mühendis aldık, bu kişilerin ancak yüzde 25’inin referansına başvur-
muşuzdur. Benim çalışma yöntemim bu. Tereddüt ettiysem referansa başvururum. 
Çünkü,  zaten referansa yazılan kişiler genellikle o kişinin iyi ilişkide olduğu kişilerdir. 
Örneğin; çok iyi bir referansla gelen bir kişiyle altı ay içinde yolumuzu ayırdık. Her-
kesin bakış açısı başkadır. Bir kişi mesai saatlerine çok sadık olabilir ama işe gelip 
verimsiz zaman geçirebilir. Burada çok çeşitli parametreler var.    
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12. İklimlendirme sektöründe etkili birey olabilmek için genç mühendis adayları hangi 

 yazılım programlarında kendilerini geliştirmelidirler?

 Tüm gelişmeleri takip ederek son teknoloji programları bilmeli. Çünkü yıldan yıla 
ihtiyaçlar da yazılımlar da değişebiliyor.

13. Kendi işini kurmak mı, bir firmada çalışmak mı? Bu konuda görüşünüz nedir?

 Öncelikli olarak bir firmada çalışarak iş hayatı öğrenilmelidir. En az 5 yıl. Şöyle ki 
bir iş deneyimi elde etmek çok önemli. Kendi işini kuran kişinin, o işle ilgili sadece 
mesleki bilgilere değil, işletme bilgilerine de sahip olması lazım. Muhasebeye de 
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idari işlere de satın almaya da vakıf olacak. Önce bir işletmede çalışıp neyin ne 
olduğunu öğrenmek lazım. Kendi oğlum da mezun olduğunda, kendi şirketimizde 
çalışmadı, başka yerde çalıştı, daha sonra kendi firması ESCON Enerjiyi kurdu. Şim-
di Türkiye’nin en büyük şirketlerine enerji verimliliği danışmanlığı yapıyor. Ama önce 
dışarda çalıştı, işletmeyi öğrendi. Çok iyi bir mühendis olabilirsiniz ama bir fatura 
kesemiyorsanız, basit muhasebe terimlerinden anlamıyorsanız, idari konulara vakıf 
değilseniz, kendi işinizde başarılı olamazsınız.     

14. Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz? 

 1953 yılında doğdum. 1975 yılında makina mühendisi oldum. 1976-1980 yılla-
rı arasında Türk Halk Bankası Genel Müdürlüğünde “teknik kontrolör” olarak görev 
yaptım. 1980 yılında Klinger - Yakacık firmasında çalışmaya başladım. Burada önce 
satış müdürü, daha sonra satış ve pazarlamadan sorumlu yönetim kurulu üyeliğine 
getirildim. 1995 yılında Klinger-Yakacık’tan ayrılarak, bir ortağım ile birlikte Intervalf 
San. ve Tic. Ltd. Şti.’ni kurduk. Burada Türkiye’nin ilk Buhar Akademisini açtım. Buhar 
Akademisinde binlerce mühendis ve teknik elemana kurslar verdim. 

“Buhar Tesisatları ve Buhar Cihazları” el kitabı ile enerji tasarrufu ve enerji geri kaza-
nımı konularında seminer ve kurs notları yayımladım. Ulusal gazetelerde görüşlerimi 
haber olarak yayımladım, sektörel dergilere de onlarca makale yazdım.

2003 yılında Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD) Yönetim Kurulu üyeliğine, 
2009 yılında ise TTMD Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildim.  Başkanlığım döne-
minde, X. Rehva Dünya Klima Kongresi ve IX.  Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi 
Sempozyumu organizasyonları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca TTMD, Akdeniz ülkeleri (İs-
panya, Portekiz, İtalya, Fransa)Tesisat Mühendisleri Dernekleri Kongre Organizasyon 
Birlikteliği “Climamed” üyesi olmuştur.
TMMOB Makine Mühendisleri Odasının çeşitli komisyonlarında ve yürütme organla-
rında görev aldım. Climamed’in Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevlerinde bulundum. 2012-2014 dönemi için Isıtma, Soğutma, Klima, Eğitim ve 
Araştırma Vakfı “ISKAV” Yönetim Kurulu Başkanliğına seçildim. 

2016 yılında buhar sistemleri ve tesisatları konusundaki en geniş kapsamlı kitap olan 
“Buhar Sistemleri –Tasarım, Uygulama, İşletme” kitabını yayımladım.

01.10.2015 tarihinden beri MaxVal Buhar Teknolojileri A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başka-
nı olarak görevimi sürdürmekteyim.  
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15. Mesleğiniz size manevi doyum sağladı mı? Hiç pişman oldunuz mu? 

 Başka bir meslek seçmiş olmayı hiç düşündünüz mü?

 Tekrar dünyaya gelsem yine bu işi yaparım. Sadece işin ticaretinde değilim, üç 
ayda bir dergi (Buhar Dünyası) yayımlıyor, kitaplar yazıyor ve eğitimler veriyorum. Bi-
namızın alt katında bir dershane var, senede en az 40-50 eğitim düzenliyoruz. Araş-
tırmayı seviyorum, yeni bilgileri sektörle paylaşıyorum ve bu bilgilerin kullanıldığını 
görmekten mutluluk duyuyorum. Mesleğim aynı zamanda hobim olmuş durumda.
   
16. Üniversitede okurken dal seçimine nasıl karar verdiniz? Neden iklimlendirme dalına  

 yöneldiniz? Önceden bir bilginiz var mıydı?

 Genel makine mühendisi olarak mezun oldum. İş hayatı beni iklimlendirme 
sektörüne yöneltti. Biz üniversitede okurken inşaat, makine, elektrik, kimya mü-
hendisliği vardı. Ben makine mühendisliğini seçtim. Mezun olunca kısa bir süre 
Halk Bankası Genel Müdürlüğünde teknik kontrolör olarak çalıştım ama iş tatmi-
nim sıfırdı. İşimi sevmiyordum, yaptığımı sevmiyordum, zamanım boş geçiyordu. 
Buradan ayrılarak Klinger Yakacık’ta çalışmaya başladım. Klinger Yakacık, vana 
firmasıdır. Orada 15 yıl çeşitli pozisyonlarda çalıştıktan sonra 1995’in sonunda 
buradan ayrılarak Intervalf şirketini kurdum. Dikkat edin, 15 yıl çalıştıktan sonra 
kendi şirketimi kurmuşum.
   
17. Sizinle birlikte aynı devrede mezun olan birçok öğrenci vardı, sizi diğerlerinden ayırt  

 eden fark neydi? 

 Hayatta, insanların hedefleri olmalı. Hedeflerim vardı. Ya işimle evim arasında 
gidip geleceğim ya da işimi yaparken topluma da yararlı olacağım. Ben, ikincisini 
seçtim. İkincisini seçtiğiniz zaman standart bilgilerinizle, okulda öğrendiklerinizle 
sadece kendi işinizde işe yarayacak bilgilerle topluma yararlı olamazsınız. Sürekli 
kendinizi geliştirmeniz lazım. Okul arkadaşlarımdan benimle aynı düşünceye sa-
hip olanlar da var, eviyle işi arasında gidip gelenler de var. Ben, sürekli, topluma 
nasıl yararlı olunur arayışı içerisindeydim. Kim, bizden kitap ve dergi yayınlama-
mızı istiyor, bunlardan para mı kazanıyoruz? Hayır, öyle bir şey yok. Amacımız 
topluma yararlı çalışmalarda bulunmak. Bu tamamen insanların yapısıyla ilişkili. 
Şu an yaptıklarımdan başka hiçbir şey beni tatmin etmez. Sabahtan akşama ka-
dar evde oturup hiçbir şey yapmayan insanlar adına üzülüyorum. Ben öyle olsam 
topluma zararlı bir insanım diye düşünürüm, insanın bir şeyler yapması lazım. 
Intervalf’in Spirax Sarco grubuna satılışından bir süre sonra çalışmaya ara vermiş-
tim. O dönemde sektördeki organizasyonlara, şirketlerin davetlerine katıldığımda 
kendimi işe yaramaz biri gibi hissetmiştim, herkesin bir işi gücü vardı, bir şeyle 
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meşguldü, ben ne işe yarıyorum diye düşünmüştüm. Bu durumdan çok rahatsız 
olmuştum.   
     
18. Meslekte karşılaştığınız olumsuzlukların üstesinden nasıl geldiniz? Hiç bırakıp gitmek  

 istediğiniz oldu mu? Pes ettim dediğiniz zamanlar oldu mu? Devam etmenizi ne sağladı? 

 Hiçbir zaman pes etmedim. Tabii ki bir sürü zorluklarla karşılaşıyorsunuz ama her 
şeyin bir çözümünün olduğunu düşünmek gerekiyor. Her zaman bir çözüm vardır. 
Çözümsüzlük diye bir şey yoktur. Çözümsüz kalıp pes ettiğimi hiç hatırlamıyorum.   
     
19. Günde ortalama kaç saat çalışırsınız?

 Mesai saatlerimiz sabah 8:30, akşam 18:00. Sabah 8:30’da işe gelir, 18:30’dan 
önce işten asla çıkmam. Yaklaşık on saat diyebiliriz.
   
20. Hayattan aldığınız en büyük ders neydi sizin için?

 İnsan her zaman yaptığı işi iyi yapmalı, ne yapıyorsa yapsın. Ben okuldan 
mezun olduğumda önüme bir liste koysalar, nerede çalışmak istersin deseler, 
herhalde “vana” konusu en sonuncu sırada olurdu. Çünkü “Vana ne ki?” diye 
düşünürdüm. En basit makine elemanı, çok karmaşık bir şey değil ki, akışkana 
göre seçip bitiriyorsunuz diye düşünürdüm. Hatta ilk çalışmaya başladığım yıl-
larda “Kendimi burada köreltiyor muyum, mühendisliğim sıfıra mı iniyor?” diye 
düşündüğüm zamanlar da olmuştu. Sonra gördüm ki vana da öyle incelikler var 
ki. Yanlış seçimlerin, işletmelerde zararlara yol açtığını, doğru seçimin verimliliği 
artırdığını öğrendim. Öğrendikçe vana konusunu sevdim. Klinger Yakacık’ta ilk işe 
girdiğimde satış mühendisiydim. Fabrikalara gidip vana öneriyordum. Basit bir 
broşür vardı elimde. Fabrikaları ziyaret ettiğimde yabancı markaların kalın klasör 
kataloglarını görüyordum.  Bizim broşür ise oldukça basit, birkaç sayfadan olu-
şuyordu. Şirkette yeniydim. Henüz 4-5 aydır çalışıyordum. Bizim satış müdürüne 
dedim ki, “Ben bu broşürü vermeye utanıyorum, yabancı firmaların katalogları 
gibi yapalım, kataloğu biraz geliştirelim.” Satış müdürü “Sen yap o zaman!” dedi. 
“Peki!” dedim. Mesai saatlerinde de değil, evimde hafta sonları oturarak 6 ayda, 
150 sayfalık ayrıntılı bilgileri de içeren katalog kitap yazdım. Ama bu esnada va-
nanın tüm inceliklerini, türlerini ve özelliklerini de öğrendim.   
   
21. Meslekteki değişimlere nasıl ayak uyduruyorsunuz? 

 Çok okuyorum. Teknolojileri internetten, kongrelerden ve  konferanslardan takip 
ediyorum.
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CEMAL YILMAZ
FRİGOGROUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI, 
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BENİ EN MOTİVE EDEN 
TARAF PROBLEM ÇÖZMEKTİR
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1. Size göre makine mühendisliği alanında başarılı olmak için bir mühendiste olması 

 gereken vasıflar nelerdir?

 Bilindiği gibi makine mühendisliği çok geniş bir çalışma alanını kapsamakta-
dır. Her çalışma alanı kendine has farklı makine mühendisi disiplini beklemektedir. 
Ancak, temelde merak etme, gözlemleme, anlama ve araştırma gibi vasıflara sahip 
olması onu daha başarılı kılacaktır. Bunların hepsi doğuştan olmasa da sonradan 
kazanılabilecek özelliklerdir.
Bu yetenekleri kazanabilmesi için bu özelliklerin yanına çok çalışmayı da ekleyebiliriz.
Çok çalışmak da bazen işe yaramamaktadır. Bu belli bir disiplin içerisinde yapılmalıdır.
İşine yarar bilgileri diğer bilgilerden ayrıştırabilmelidir. İşi ile ilgili bu teknik bilgile-
ri hep bilgi dağarcığında tutabilmeli, yıllar içerisinde artırmalı ve hiç unutmamalıdır. 
Bu arada, bilgilere kolayca ulaşılabilen dünyamızda bunu yapabilmemiz için çok iyi 
düzeyde en az bir yabancı dilimizin olması gerektiği de unutulmamalıdır. Yabancı 
dili olmayan makine mühendisinin tam yeterli olması günümüzde zordur. İlerleyen, 
gelişen teknolojiye ayak uydurması için bu gereklidir.

2. Sektörde yeni mezun bir mühendisi neler bekliyor ve sektörün yeni mühendislerden  

 beklentileri nelerdir?

 İş hayatına başladığınızda, her sektör, her çalışandan olduğu gibi makine mühen-
disinden de işe kısa sürede uyum sağlayarak yüklendiği işi kısa sürede başarması 
beklenir. Yeni mezun bir mühendis temel bilgileri okuldan almış olsa bile tam yeterli 
değildir. Yeterli hâle getirmesi tamamen kendisi ile ilgilidir. Çalışma alanına göre ko-

Daima başarılı olacağınız pozisyona talip olunuz. Asla 
kendinizin sahip olduklarınızdan daha fazla bilgi, 
beceri, tecrübe ve yöneticilik isteyen konumlara talip 
olmayınız. 
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numunu belirleyip eksiklerini hızla tamamlaması gerekir. Yoksa ne kendisine ne de 
çalıştığı kuruma faydalı olamaz. 
Sektör ise iyi iş bilgisinin olması ve işe uyum sağlaması yanında zaman içerisinde 
yöneticilik becerilerinin artmasını da bekler. Her sektörde, her pozisyonda zaman 
içerisinde mutlaka bir ekibi yönetmesi de söz konusu olacaktır. Bu pozisyonda ekibe 
liderlik etmesi ve yönetmesi de ana beklentiler içerisindedir. İşte burada hem meslek 
bilgisi, hem işe uyum ve yöneticilik becerisi devreye girmektedir. Bunlar sektörden 
bağımsız genel beklentilerdir.
Bu arada dürüstlük, iş ahlakı, işinin gereklerini yerine getirme ve insani ilişkilerdeki 
düzey gibi meslekten bağımsız konulara hiç girmedim. Bunlar zaten olmaz ise olmaz 
konulardır.

3. Sektörde hangi disipline ihtiyaç var? Hangi disiplin için insan kaynağı sıkıntısı yaşanıyor?

 Okuldan mezun olan kişinin hangi sektörde çalışmak istediğini öncelikle belirle-
mesi gerekir. Sektörün tam içine girmeden bunu bilmeyebilir.  Ama bunu belirlemek 
için de çok uzun yıllar harcamamak gerekir. Çünkü her sektörde tecrübenin ayrı bir 
yeri vardır. Farklı disiplinlerden alınan tecrübe bazen işe yaramayabilir. Bu nedenle 
tecrübeyi çalışacağınız sektörde edinmek çok önemlidir. Bu da sektörde kalıp kararlı 
çalışma gerektirir. Tercih daima sektörde kalmış, tecrübe edinmiş kişilerden yanadır. 
İşin pozisyonuna göre çok kolay uyum sağlanacak işler vardır. Tam tersi uzmanlık 
isteyen çok uzun süre çalışman gereken işler de vardır. Bu tamamen sizin ne istedi-
ğiniz ile ilgilidir. Günümüzde uzmanlık daima aranan bir vasıftır. Bunu elde edebilmek 
için sizin kararlı, araştırmacı, sabırlı bir yapıya sahip olmanız gerekir. İş size bıktırıcı 
gelmemelidir. Bıktırıcı tarafları var ise başkalarına devretme veya çözüm yollarına git-
meniz gerekir. Yoksa; “bıktım bu işten!” deyip sektör değiştirmek doğru değildir. Ne 
istediğini bilen kararlı, çalışkan, araştırmacı bir disipline sahip olması çok kere yeterli 
olmaktadır. Eksik mesleki ve teknik bilgileri çalışırken edinebilir.  

4. Makine Mühendisliği çok geniş bir alan ve şöyle bir algı var, makine mühendisliği 

 mezunu isen döküm atölyesine de başvurursun, tesisat da yapabilirsin, 

 üretimde de çalışabilirsin. Hâlbuki hepsi birbirinden o kadar farklı ki. 

 Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

 Gerçekten her sektörde çalışabilir ve başarılı olabilirsiniz. Bu da makine mühen-
disliği eğitiminin verdiği büyük bir avantajdır.  Daha önce de bahsettiğim gibi çalışma 
alanı çok geniş her alanda çalışabilirsiniz. Ama her sektörde bulunduğun pozisyona 
göre beklentiler farklılaşacaktır. Bütün mesele buradadır. Kişisel yapı ve beklentileriniz 
o pozisyon ile örtüşmüyor ise ne siz o pozisyon için uygunsunuz ne de siz pozisyonun 
gereklerini yerine getirebilirsiniz. Bu da kendinizi ve o işi iyi tanımakla başlar. Kendi yapı-
nıza, bilgi seviyeniz ve becerilinize bakarak baş edebileceğiniz pozisyona talip olunuz. 
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Zaman içerisinde kendinizi geliştirdikçe pozisyonunuzda da değişim doğal olarak ola-
caktır. Daima başarılı olacağınız pozisyona talip olunuz. Asla kendinizin sahip oldukları-
nızdan daha fazla bilgi, beceri, tecrübe ve yöneticilik isteyen konumlara talip olmayınız. 
Bunun da zamanı gelecektir. Sabretmek ve kendinizi aday olacağınız pozisyona hazır-
lamanız gerekir. Daha yüksek pozisyon daima tehlikelidir. Eğer bu pozisyonda yeterli 
olamazsanız sonuç herkes için hayal kırıcı ve motivasyon düşürücü olacaktır. Daha üst 
pozisyon için asla acele etmeyiniz. Yükseklerde rüzgâr daha sert eser. 

5. İklimlendirme sektöründe, uluslararası rekabet anlamında ne gibi proje ve girişimlerde 

 bulunulmaktadır? 

 İklimlendirme sektöründe dernek, vakıf ve meslek kuruluşlarının olması sektö-
ründe önünü açmaktadır. Kamu kuruluşlarının dışında bu kuruluşların olması sektör 
için çok büyük bir kazançtır. Dış dünya ile entegrasyonumuz da çok faydalı işler yap-
maktadır. Bu da sektörün kendisini geliştirmesi için fırsatlar doğurmaktadır.  Ülkemiz 
dışında, sektöründe uzman firma veya kuruluşlar ile ortak projeler geliştirmek her 
zaman önceliğiniz de olmalıdır. Ülkemizi ve sektörümüzü dış dünyaya tanıtmak en 
öncelikli konumuz olmalıdır. Kamu kuruluşları ile bu konuda ortak projeler oluşturmak 
oldukça önem arz etmektedir. Ülkemizin bulunduğu konum, nüfus, gerek iş yapma 
potansiyeli, gerekse yetişmiş personel kapasitesi her zaman sektörümüzü yabancı-
lar için cazip hâle getirmektedir. Bu da kendimizi dış dünyaya tanıtmak ile başlar.
  
6. Sektörün geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz?

 Sektörümüzün iş yapma kapasitesi her geçen gün artmaktadır. Bu ithalat ve ih-
racat rakamlarından da ortaya çıkmaktadır. Sektörde iş yapan firmalar her gün be-
cerilerini daha da artırmakta ve dünya pazarında daha da rekabetçi olmaktadır. Bu 
devam da edecektir. Ülkemizin iş yapma potansiyeli açısından, yakın çevremize, 
buna Avrupa da dâhil, baktığımızda daha çok umut vaat eden başka bir ülke göre-
miyorum. Kullandığımız teknik alt yapıları (insan, makine, metot) geliştirdikçe dünya 
pazarında daha güçlü bir pozisyona geleceğimize inanıyorum. En önemli eksikliği-
miz yeterli mâli kaynaklarımızın olmaması veya ona ulaşmadaki yüksek maliyetlerdir. 

7. Henry Ford’un çok güzel bir sözü var. Diyor ki:  “Bir insanın üniversiteyi bitirmesine  

 yardım edebilirsiniz ama  istemezse ona düşünmeyi öğretemezsiniz.”  

 Ben,  sizin düşünmek ve ezberlemek üzerine olan görüşlerinizi merak ediyorum. 

 Siz hep düşünen ve sorgulayanlardan mıydınız?  

 Kesinlikle öyle olduğumu düşünüyorum. Ancak bu başarı için yeterli değildir. Ya-
nına mutlaka araştırmacı yanını da eklemek gerekir. Bunun dışında duruma göre bir 
sürü kriter eklemek gerekir. Günümüz dünyası artık her olayı basit iki veya üç kelime 
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ile ifade etmeye yeterli değildir. Her şey çok karmaşık, ilişkiler zinciri hâline geldi. An-
cak iş yaparken veya üretirken bunun yalın hâlini kullanmak gerekir. İşi çok karmaşık 
hâle getirirseniz bunu kontrol etmenizde o kadar zorlaşır. 

8. Paket yazılımlar ezberciliğe ve kolaycılığa sebep oluyor mu?

 Evet oluyor. Ama ondan vaz geçmemizde mümkün değil. Tam tersi daha da fazla 
sarılmamız gerekiyor. Artık kim, üretimde veya iş yapma şeklinde paket veya özel 
yazılım kullanıyor ise rekabette o daha öne çıkmaktadır. Bu yazılımları bünyenizde ar-
tırarak yolunuza devam etmek zorundasınız. Paket yazılımı kendi bünyende veya işin-
de ne kadar faydalı kullanabilirim ile yola çıkmak ana prensip olmalıdır. İşinizi veya iş 
yapma şeklinizi geliştirmek, büyütmek artık bunlara bağlıdır. Tabi ki bunun getirdiği 
bazı dezavantajlar olacaktır. Hiçbir şey yoktur ki % 100 avantajlı olsun. Kullandığınız 
paket veya özel yazılım programın getireceği olumsuzluğa göre pozisyon almak en 
doğrusudur. Bu olumsuzlukları giderecek iç veya dış eğitimler ile bu kısmen de olsa 
aşılabilir görüşündeyim. 

9. Mesleğe yeni başlayan herkesin en korktuğu şey hata yapmaktır. Mesleğe 

 başladığınızda yaptığınız hatalar oldu mu? Bu hataların üstesinden nasıl geldiniz?

 Herhangi bir mesleğe başlayıp da ben hata yapmadım, diyene pek inanmayın. 
Herkes bilgi seviyesine veya yaptığı işe göre küçük veya büyük hatalar yapar. Bu 
tamamen üstlenilen işle ilgilidir. Göz göre göre hata yapılmaz. Einstein’ın dediği gibi; 
aynı girdiler ile farklı sonuç elde edemezsiniz. Önemli olan aynı hatayı tekrar etme-
mektedir. İş dünyasında kabul edilmeyen husus budur. Durduk yere, hiçbir araştırma 
veya teknik çalışma yapmadan işe kalkışılması en büyük hatadır. Her yapılan işin tek-
nik alt yapısı mutlaka oluşturulmuş olmalıdır. Altında teknik alt yapısı olmayan hiçbir 
işe girişmemek gerekir. Geçmiş tecrübeler var ise yararlanılmış olmalıdır. Başkasının 
yaptığı hatalardan da ders alınmalıdır. Mesleğe başladığımızda maalesef her şey çok 
yetersizdi. Ne yeterli doküman, ne yeterli bilgi, ne de ulaşılabilir kaynaklara sahip de-
ğildik. Bu anlamda çok hata yaptığımızı düşünüyorum. Yapılan hata mutlaka mercek 
altına alınıp asıl kök neden bulunmalıdır. Görünüşte hataya sebep olan unsurun, asıl 
hatayı yaratan unsur olmadığı çok kere karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle yapılan 
hata üzerinde ciddi çalışıp ana unsuru bulmak gerekir. Genellikle zaman ve imkânlar 
müsait olduğunda hep böyle yapmayı tercih ediyorum.

10. Mezun olunan okulun iş hayatındaki önemi nedir?

 Evet, mezun olunan okul iş hayatınızın başında çok önemlidir. Bu tamamen aldı-
ğınız eğitimin kalitesi ile ilişkilidir.  Okulda size öğretilenler kısmen de olsa yolunuzu 
açmış olacaktır. Bu işe yeni başlayanlar için oldukça iyi bir donanımdır. İşe iyi bir 
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başlangıç yapıldığında çoğu kere gerisi de iyi gelmektedir. Bu anlamda mezun olu-
nan okul önemli bir başlangıçtır. Daha sonraki yıllar da kendinizi geliştirdikçe önemi 
kalmamaktadır.    

11. Her iş başvurusunda referans isteniyor. Referansın iş başvurusundaki önemi nedir?  

 Referans oldukça önemlidir. Geçmişte işe alımlarda referansa pek başvurulmu-
yordu. Sizin görüşmelerdeki izlenimleriniz yeterli oluyordu. Daha sonraları çok hayal 
kırıklıkları yaşandı. Artık işe alırken mutlaka referans verdikleri kişi veya önceki iş yer-
leri ile konuşuyoruz.  Bu oldukça faydalı oldu. Bu bağlamda bakıldığında herkesin iyi 
bir geçmiş referansa sahip olması, iş bulma veya istediği pozisyona sahip olmada 
onu başka rakiplerinden öne çıkaracaktır. Bazı insanlar o an için o işi benimsemiş 
olmasa da iş bulmak amacı ile o işe talip olmaktadırlar. Bu, her iki taraf için de çok 
kötü bir durumdur ve olumsuzluk ile sonuçlanır. Referanslar bu durum için de işe 
yaramaktadır. İki taraf için vakit, para ve iş kaybının önüne geçmektedir.   

12. İklimlendirme sektöründe etkili birey olabilmek için genç mühendis adayları hangi 

 yazılım programlarında kendilerini geliştirmelidirler?

 Bir kere her şey kendini iyi anlatmak ile işe başlar. Bunun için Microsoft Power 
Point programını çok iyi bilmeliler. Yaptığı her iş adımında buna ihtiyacı olacaktır. Di-
ğer taraftan Microsoft standart yazılımlarından bahsetmeye ihtiyaç yok. Ancak ileri 
Excell bilmesi hayatını kolaylaştıracak ve zaman tasarrufu sağlayacaktır. Yaptıklarını 
analiz etme şansını verecektir. Bunun dışında bilinen çizim programlarını Autocad, 
Solidwork, Revit bilmek önemlidir. Bu programları kullanabilmesi kendisine iş haya-
tında avantaj sağlayacaktır. Bunun dışında yaptığı işe uygun programları bilmek her 
zaman çok önemlidir. Bilmek demek sadece basit kullanıcı değil, ileri derecede bun-
ları bilmek avantajdır.

13. Kendi işini kurmak mı, bir firmada çalışmak mı? Bu konuda görüşünüz nedir?

 Bu tamamen kendini tanımak ile ilgili bir durumdur. Kendi işini kurmak demek 
daha fazla risk, daha fazla çalışmak ve fedakârlık demektir. Ayrıca bu işi yürütecek 
bilgi ve alt yapıya veya oluşturacak güce sahip olmak demektir. Bunları yapabileceğine 
inanıyor ve istekli iseniz bu yol her zaman açıktır. Kendi işinin sahibi olmak genelde aşırı 
özgürlük ve para sahibi olmak gibi gözükse de ikisi bir arada olması çok rastlanır bir 
durum değildir. Kendi işinizde daha çok işinize bağlı olmanız nedeniyle daha az özgür 
ve kısıtlı zamanlara sahipsinizdir.  Özgürlüğe sahip olma oranınıza bağlı olarak para 
sahibi olmayı başarı olarak isimlendirirsek başarılı olmanız da o oranda azalmaktadır. 
İkisini de başarılı bir şekilde yürütmek için yeterli tecrübe, bilgi, beceri ve yeteneğin 
dışında isteklerinizi sınırlandıracak iradeye sahip olmanız gerekir. İsteklerinizde sınır 
yok ise iş dışında istediğinizi yapacak kadar özgür değilsinizdir.     
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14. Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz? 

 Kendimi bildiğim günden itibaren makine mühendisi olmak istediğimi hatırlıyo-
rum. Liseden sonra İTÜ Makina Fakültesini bitirdim. Ancak kendi işimi yapmam ön 
planda olduğu için İşletme İktisadî Enstitüsü’nün bir yıllık eğitim programına katıldım. 
Bu bana oldukça fazla iş yapma yeteneği kazandırdı diyebilirim. Sadece mesleki bil-
giler ile iş hayatında başarı kazanabilirsiniz. Ancak onu daha ileri noktalara taşımak 
için gerekli temel bilgileri de almak gereklidir.  Birçok ortaklığım oldu. Türkiye şartla-
rında ortaklı iş yapmak her zaman istenilen sinerjiyi yaratmıyor olabilir. Ancak ortaklı iş 
yapmak asla vaz geçilmesi gereken bir konu değildir. Daima risklerin paylaşılmasın-
da fayda vardır.  Hâlen çoğu işimde ortağa sahibim. Bundan da oldukça memnunum. 
Soğutma sektörüne girişim ise tamamen tesadüften ibarettir. Soğutma sektöründe 
kalışım ise tamamen yaptığım işi sonuna kadar götürme azmimden kaynaklanmakta-
dır. Yeni işe başlayanlara tavsiyem, başladığınız işi asla yarım bırakmayın ve onu en 
iyi şekilde yapmaya çalışın demek olacaktır. İşinizi en iyi şekilde yapmaya çalışın, bu 
sadece yeni işe başlayanlar için değil, benim için de genel prensiptir.

Soğutma sektörüne hâlen 3 firma ile hizmet sunmaktayız:
Frigo Block Soğutma Sanayi A.Ş. olarak ticari, endüstriyel ve mobil soğutma cihazları 
üretiyoruz.

Frigo Mekanik A.Ş. olarak Soğutma tesisleri mühendislik, projelendirme ve uygula-
malarını yapıyoruz.

Frigo Soğutma A.Ş. olarak ise soğutma malzemeleri yedek parça satış ve dağıtımını 
yapmaktayız.
 
15. Mesleğiniz size manevi doyum sağladı mı? Hiç pişman oldunuz mu? 

 Başka bir meslek seçmiş olmayı hiç düşündünüz mü?

 Mesleğim isteyerek ve severek yaptığım bir iş. Bu nedenle işimden her zaman 
manevi zevk alıyorum. Ancak bu işin doyumu diye bir şey yoktur. Sürekliliği vardır. 
Bir kere yaptım bitti diye bir şey olamaz. Sürekli yeni projeler ve yeni hedefler 
peşinde koşmaktan memnunum. İşimden değil ama iş yaptığınız bazı kurumlara 
bakarak çok pişmanlık yaşadığınız oluyor. Ama bu konuda seçici davranmanız ise 
mümkün olamamaktadır. Beğenmediğiniz kuruma iş yapmak en büyük mutsuz-
luktur. Başka bir meslek seçmeyi asla düşünmedim. Hâlen her türlü olumsuz du-
rumlarda mesleğimi değil ama iş konumu mu değiştirmek lazım diye düşündüğüm 
zamanlar oldu.  Bu tamamen pazar şartlarının getirdiği bir durumdur. Kendi kişisel 
durumum ile ilgili bir durum değildir. Pazar şartları olumsuz olunca her firmanın 
önüne koyduğu bir seçenektir.



65Mesajınız Var

16. Üniversitede okurken dal seçimine nasıl karar verdiniz? Neden iklimlendirme dalına  

 yöneldiniz? Önceden bir bilginiz var mıydı?

 Dal seçimine, daha okulu bitirme aşamasında proje çizmeye başlayarak iş ha-
yatına atılmam etkili oldu diyebilirim. Isıtma projesi çizdiğim için ısıtma tesisatı dalını 
seçtim. Bizim okulda (İTÜ) o zaman iklimlendirme değil, tesisat dalı vardı. Ben de 
tesisat dalını seçtim. O günlerde çok da bilinçli seçtiğimi zannederken bugün geriye 
dönüp baktığımda çok da araştırarak varmış olduğum bir karar olmadığını görüyo-
rum. Önceden bir bilgim yoktu ama üniversite yıllığında tesisat sektöründe çalışaca-
ğımı herkes biliyor olmalı ki okul yıllığına kadar yansımıştı.

Problem çözmeyi severim. Beni en motive eden taraf 
problem çözmektir. 
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17. Sizinle birlikte aynı devrede mezun olan birçok öğrenci vardı, sizi diğerlerinden ayırt  

 eden fark neydi? 

 O zamanlar sadece dersleri sevip sevmeme ile aramızda bir fark vardı.  Aradan 
çok uzun zaman geçtiği için size söyleyeceğim bir farkı hatırlamıyorum. Üniversite 
sonrası ise tamamen sizin istek ve arzularınıza bağlı olarak çalışmadaki gösterdiğiniz 
azim size farkı yaratır. Bu konuda fark yaratmak yine bir istek belirtisidir. Bu da sizi 
daha fazla çalışmaya yöneltecektir. Bir konuda size bir örnek verebilirim.  Satranç 
oynadığım bir arkadaşım vardı. Devamlı ben yenerdim. Aradan bir zaman geçtikten 
sonra satranç masasında bu sefer çok keskin ve hızlı bir yenilgi aldım. Hiç beklemi-
yordum. Ne oldu sana dediğimde cevap net ve açıktı. Satranç kitaplarını okudum ve 
çok çalıştım dedi. Başarının arkasında hep bunlar, bilgi seviyeni artırmak ve çalışmak 
vardır. Bazı şeyler var ki istenildiğinde sonradan da kazanılabilinir.  
     
18. Meslekte karşılaştığınız olumsuzlukların üstesinden nasıl geldiniz? 

 Hiç bırakıp gitmek istediğiniz oldu mu? Pes ettim dediğiniz zamanlar oldu mu? 

 Devam etmenizi ne sağladı? 

 Hâlen her gün bu olumsuzluklar ile karşılaşılıyor. İş yaparken olumsuzluklar ile 
karşılaşmamak imkânsız. Bu olumsuzlukların bir iyi tarafı var: Tecrübe hanenize 
artı olarak yansıyor. Önemli olan bu olumsuzluklar ile baş etmektir. En sevdiğim 
tarafım ise bu gibi durumlarda çözüm yaratabilmemdir. Genellikle zaten bana 
gelen konular geçmişte ve bugün çözüm bekleyen konulardır. Problem çözmeyi 
severim. Beni en motive eden taraf problem çözmektir. Bunun için olayı etraflıca 
inceler, araştırır, buna sebep olabilecek olumsuzlukları listelerim. Problemin kök 
sebeplerini bulmaya çalışırım. Mühendisliğin temel ilkelerinden neden, niye, niçin 
sorgulamasına geçerim. Sonra bana göre en önemlisinden işe koyularak çözüme 
odaklı olarak problem üzerinde çalışırım. En önemli özelliğim soyadıma da uygun 
davranışım, işten yılmamamdır. Hiçbir zaman olumsuzluklarda işi bırakıp gitme 
isteğim olmadı. Tam tersi bu gibi durumlarda daha fazla çalıştım, araştırdım ve 
çözüm geliştirdim. Bugüne kadar hiçbir hizmet verdiğimiz firma veya müşterinin 
işini yarım bırakmadık. Bırakınız bizi, bizim ürettiğimiz cihazları kullanan son kul-
lanıcıların bile bizden kaynaklanmayan sorunlarını çözmede yardımcı olmak ana 
misyonumuzdur. Yaptığımız iş değil ama iş yaptığımız firmalardan bize pes de-
dirtenler olmuştur. Bu gibi durumlar iş dünyasında olan normal durumlardır. Bunu 
doğal kabul etmezseniz hayatınız daha zor geçecek demektir. Sizin baş ede-
meyeceğiniz iş dünyasındaki olumsuz olayları doğal deyip kabul edip yolunuza 
devam etmeniz gerekir. Önemli olan bu olumsuz olayların sizi çok yaralamadan 
geçip gitmesi ve buna hazırlıklı olmaktır. Her zaman yeni, fark edemediğiniz bir 
olumsuzluk sizi derinden etkileyebilir. Bunun için kazanmış olduğunuz tecrübe ve 
ön görünüz kısmen sizi koruyacaktır. Tahminlerinizin ötesindeki olumsuzluklarda 
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ise yapacağınız çok fazla bir şey yoktur. O darbeyi alırsınız sadece size onu haz-
metmek kalır. Bu da kurduğunuz sistemin dayanıklılığına bağlı olarak az veya çok 
sizi etkiler.   
     
19. Günde ortalama kaç saat çalışırsınız?

 Kendimi bildim bileli cumartesi dâhil 14 saatten az çalıştığımı hatırlamıyorum. Ça-
lışmayı seviyorum. Bunu bir hobi gibi yapıyorum. Zaten yaptığınız işi sevmezseniz bu 
kadar da çalışamazsınız. Önemli olan yaptığınız işi sevmektir. Durum böyle olunca 
hiç şikâyet etmeden bunu kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Bu yeterli mi derseniz daha 
fazlasını da yapmak istiyorum ancak şartlar buna el vermiyor.
   
20. Hayattan aldığınız en büyük ders neydi sizin için?

 Bir kere hayattan aldığım bir tek büyük ders yok. Bir sürü var. Bunlara her yıl yenisi 
ekleniyor ve bitecek gibi görünmüyor. Yaşadıkça durmadan yenileri de eklenecek 
gibi görünüyor. Bunun temel nedeni sadece benim değil, başkasının başına geleni  
de ders olarak birebir kabul etmemden kaynaklanıyor. Yetişme kültürümüz buna çok 
meyillidir. Ancak yeni nesil bu konuda daha dengeli diyebilirim. Duygusal davranmı-
yorlar. Temelinde duygusallık olan her konu sonu hüsran ile bitmeye meyillidir.  Geç-
mişim bu tür duygusal kararlar ile doludur. Sonu hüsran ile bitmiş olabilir. Ancak bu 
benim yetiştiğim kültürdür. Ondan da vaz geçemiyorum. Belli oranda zararsız dersler 
ile kültürümü korumaya çalışıyorum.  
   
21. Meslekteki değişimlere nasıl ayak uyduruyorsunuz? 

 Meslekteki değişimleri, pazardaki gelişmeleri izleyerek diyebilirim. Artık her şey 
eskiye nazaran o kadar kolay ki. Her şey bir tuş uzağınızda. İnternet anında her türlü 
bilgiye ulaşmada çok büyük kolaylık sağlamaktadır. Dünyanın en uç noktasında eğer 
yeterli yabancı diliniz var ise neler oluyor öğrenebilirsiniz. Aynı şekilde gerek meslek-
teki, gerekse çalıştığınız sektördeki gelişmeleri doğru internet sitelerinden kolayca 
öğrenebiliyorsunuz. Bu gelişmeleri zamanında öğrenmek işin %50’si demektir. Bun-
dan sonra geriye kalan %50’si ise bu gelişmeler karşısında alacağınız pozisyondur. 
Her gelişme her zaman çok hızlı bir şekilde pazara intikal etmemektedir. Bir faz farkı 
ile (bir sürü nedenden dolayı) pazarda kullanım yeri bulmaktadır. Eğer siz bu konuda 
öncü olmak istiyor ve fark yaratmak istiyorsanız pazara hızla ayak uydurmanız ge-
rekir. Gelişmeler üzerinde yoğunlaşmak ve araştırmanızı derinleştirmek gerekir. Ben 
de öyle yapıyorum. Şirket bağlamında ise bunun en önemli ayağı insan kadrosundan 
geçmektedir. Öncelikle, bu değişimi yapacak insanlara gerek duyulmaktadır. Kad-
ronuzu buna göre ayarlamanız gerekir. Ben de böyle yapmaya ve kadromun bilgi 
seviyesini gelişmelere yönelik eğitim ile artırmaya çalışıyorum.
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Eğer hata yapmaktan korkarsanız, risk alamazsınız, 
kendinizi geliştiremezsiniz veya yenilikçi olmazsınız. Tabii 
ki her yapılan hatanın size maddi ve manevi maliyetleri 
olacaktır ama bu durumda en önemli yeti bu süreçleri 
yönetebilmekten geçecektir.



69Mesajınız Var

1. Size göre makine mühendisliği alanında başarılı olmak için bir mühendiste olması 

 gereken vasıflar nelerdir?

 Sektörümüz son 5 yıldır çok hızlı olarak teknoloji ile entegre olmakta ve diğer 
bütün sektörler gibi değişmektedir. Gelişimi tetikleyen en önemli unsur ise yazı-
lım ve dijital bilginin oluşturulması ile sağlanmaktadır. Ortaya çıkmakta olan bu 
veri ise çok farklı analiz olanakları sağlamaktadır. Dolayısıyla veriyi oluşturmaktan 
daha çok; doğru veriye ulaşabilen, bu verileri analiz edebilen ve meslek etiklerine 
bağlı çalışabilen vasıflarda olan mühendisler daha çok aranacaktır. 

2. Sektörde yeni mezun bir mühendisi neler bekliyor ve sektörün yeni mühendislerden 

 beklentileri nelerdir?

 Yeni mezun arkadaşları bekleyen en büyük engel tecrübe eksiliği olacaktır ve 
dolayısıyla mümkün olduğu kadar verimli staj dönemleri geçirmeleri gerekmekte-
dir. Buna ek olarak kendilerini gerek farklı alanlardaki eğitimlerle gerekse yazılım 
alanındaki yeniliklere uygun olarak geliştirmeleri sektörün en önemli beklentisidir. 
Sektördeki bir firmada çalışmaya aday yeni mezun arkadaşlar arasında fark yara-
tacak ve firmalara katkı sağlayacak yeteneklere sahip olmak önemli olacaktır.   

3. Sektörde hangi disipline ihtiyaç var? Hangi disiplin için insan kaynağı sıkıntısı  

 yaşanıyor?

 Sektörde yaşanmakta olan dijital kabuk değiştirme nedeniyle bugün ihtiyaç 
duyulan insan kaynağıyla önümüzdeki 5 yılda ihtiyaç duyulacak insan kaynağı 
arasında önemli farklar oluşacaktır. Dolayısıyla yarının başarılı iş adamları olmak 
açısından en önemli eksikliğin yazılım geliştirme, dijital verileri inceleme konusun-
da ortaya çıkacağını düşünmekteyim.  
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4. Makine mühendisliği çok geniş bir alan ve şöyle bir algı var, makine mühendisliği 

 mezunu isen döküm atölyesine de başvurursun, tesisat da yapabilirsin, 

 üretimde de çalışabilirsin. Hâlbuki hepsi birbirinden o kadar farklı ki. 

 Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

 Akademik eğitimlerin kişilere sadece belli bir alanda bilgi vermek açısından 
değil, düşünme yetilerini, karar verme şekillerini ve daha da önemlisi bir bütün 
olarak yorum yapabilme kabiliyetlerine fayda sağlaması gerektiğini düşünüyo-
rum. Dolayısıyla bir mühendislik eğitiminin bu süreçte çok önemli olduğunu ve 
bundan sora çalışılacak alan ile ilgili bilgilerin sektörde edinilecek tecrübeler ile 
ortaya çıkacağı görüşündeyim. Makine mühendisleri birçok alanda çalışma im-
kânı bulabildiği gibi bunu diğer bütün mühendislik alanları için sektörde gözlem-
lemekteyiz. Dolayısıyla üniversite eğitimi sürecinde önemli olan iyi bir teknik per-
sonel altyapısının oluşturulmasıdır. Bundan sonra oluşacak birikimlerin sektörde 
seçilecek alanda edinilen tecrübeler ile ortaya çıkacağını düşünüyorum.

5. İklimlendirme sektöründe, uluslararası rekabet anlamında ne gibi proje ve 

 girişimlerde bulunulmaktadır? 

 Sektörümüzün uluslararası alanda birçok aşamada, üreticiler, tasarım firma-
ları ve taahhüt firmaları olarak projeleri ve girişimleri bulunmaktadır. Bu girişimler 
gerek bireysel olarak gerekse kurumsal ve dernekler aracılığıyla yapılmaktadır. 
Ülkemizin dünyada söz sahibi olduğu inşaat sektörünün bir tamamlayıcısı olan 
sektörümüzün de benzer olarak çok önemli başarıları bulunmaktadır. Artık günü-
müzde hiçbir organizasyon veya sektörün sadece kendi ulusal pazarında başarılı 
olması ve kendi izole ederek ilerlemesi mümkün değildir. Bu konuda mevcut im-
kânların ve gelişmelerin içinde olan sektörümüzün de birçok uluslararası prestijli 
projede imzası bulunmaktadır.   
  
6. Sektörün geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz?

 Sektörümüzün önümüzdeki süreçte çok daha fazla ortaya çıkacak olan enerji 
ihtiyaçları göz önüne alındığında ve dünyadaki enerji sarfiyatlarının büyük bir bö-
lümünün yapıların HVAC sistemleri tarafından harcandığı düşünülürse çok önemli 
bir konumda yer alacağını düşünüyorum. Özellikle enerji sarfiyatlarının azaltılma-
sı, kendi enerjisini üreten yapıların oluşturulması konusunda önemli gelişmelerin 
yaşanmasını bekliyorum. Buna ek olarak daha verimli üretimlerin yapılması konu-
sunda sürekli gelişmekte olan teknolojik araştırmalar ışığında çok fazla yetişmiş 
personele ihtiyaç olacaktır.  
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7. Henry Ford’un çok güzel bir sözü var. Diyor ki: “Bir insanın üniversiteyi 

 bitirmesine yardım edebilirsiniz ama istemezse ona düşünmeyi öğretemezsiniz.”  

 Ben,  sizin düşünmek ve ezberlemek üzerine olan görüşlerinizi merak ediyorum. 

 Siz hep düşünen ve sorgulayanlardan mıydınız?  

 İnsanoğlunu diğer canlılardan ayırt eden en önemli yetisidir düşünmesi ve 
sorguluyor olması. Dolayısıyla yetişmiş bir kişinin bu yetilerini kullanmıyor olması 
hayal bile edilemez. Fakat burada önemli sorun bu yetilerini hangi aşamalarda ve 
seviyelerde kullanıyor olmasından geçiyor. Benim fikrime göre bir mühendisin en 
büyük farkı da burada ortaya çıkmaktadır, mühendislik nosyonu ile bu konudaki 
doğru limitleri ve uygun değerdeki oranları tespit edebilmesidir. Sürekli sorgu-
lamak ve bir konu hakkında düşünmek faydalı olmasının yanında, diğer zaman, 
maliyet ve fayda gibi etkenleri de dikkate alarak optimum çözümün bulunması 
mühendislik eğitiminin kattığı en önemli yeti olmalıdır. 

8. Paket yazılımlar ezberciliğe ve kolaycılığa sebep oluyor mu?

 Yazılımların sadece araç olduğu ve en azından yakın zamana kadar teknolo-
jilerin insan beyninin benzerini yaratamayacağı unutulmamalıdır. Dolayısı ile her 
yeni çıkan yazılımın sadece bizim mühendisliğimizi daha iyi yapmamıza destek 
olduğunu düşünmekteyim. Paket yazılımlar en yaygın reklam araçlarıdır. “Tek tuş-
la yapabilirsiniz.” demek. Bizim mühendisler olarak görevimiz o tek tuşa bas-
madan önce doğru basılması gereken binlerce tuşu tarif etmek ve yönetmekten 
geçmektedir. Bu nedenle sadece yazılım operatörü olmak değil, onları sadece bir 
araç olarak kullanmayı başardığımız sürece bizi daha fazla düşünmeye ve yenilik 
yaratmaya yönelteceğini düşünüyorum. 

9. Mesleğe yeni başlayan herkesin en korktuğu şey hata yapmaktır. 

 Mesleğe başladığınızda yaptığınız hatalar oldu mu? 

 Bu hataların üstesinden nasıl geldiniz?

 Ben tecrübenin tarifinin insanların hayatta yaptığı hataların bir bileşkesi oldu-
ğunu düşünüyorum. Eğer hata yapmaktan korkarsanız risk alamazsınız, kendinizi 
geliştiremezsiniz veya yenilikçi olmazsınız. Tabii ki her yapılan hatanın size maddi 
ve manevi maliyetleri olacaktır ama bu durumda en önemli yeti bu süreçleri yöne-
tebilmekten geçecektir. İş hayatım süresince yaptığım bazı hatalar o dönem bana 
en büyük sorun olarak göründü ve bugün dönüp baktığımda onların ne kadar 
küçük olduğunu görüyorum. Hatalar ile mücadele edip üstesinden gelmek eğiti-
mi verilebilecek bir konu olmadığı görüşündeyim ve hatalar ancak yaşandıkça ve 
üstesinden geldikçe çözülebilecek. Dolayısıyla doğru olduğunu düşündüğünüz 
konuda, gerekli araştırmaları yaptıysanız ve yeteri kadar çalıştıysanız ilerlemekten 
ve hata yapma riskinden çekinmeyin.       
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10. Mezun olunan okulun iş hayatındaki önemi nedir?

 Mezun olunan okulun ismi muhakkak sektörde bazı firmalarda ve özellikle yeni 
mezun arkadaşların iş bulmalarında önem taşımaktadır. Fakat kendini geliştiren 
arkadaşların ve yetilerini arttıran çalışmaların bu farkı çok kısa sürede kapattığını 
ve mezun olunan okul ismini en önemli madde olmaktan çıkardığını sektörde çok 
sefer gözlemledim.   
  

Mezun olduğumuz dönemde beni diğer 
arkadaşlarımdan ayırt eden bir fark belki yoktu ama 
farkı ancak sektörde yılmadan çalışarak oluşturduğuma 
inanıyorum. Sektörümüzün hemen hemen her görevinde 
sürekli yer alarak farklı bakış açıları kazanmaya 
çalıştım.
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11. Her iş başvurusunda referans isteniyor. Referansın iş başvurusundaki 

 önemi nedir?  

 Ben yeni mezun arkadaşların iş başvurusu öncesinde kendilerini işveren tara-
fına koyup ne isteyebileceklerini düşünmelerini istiyorum. Firmamızın bünyesinde 
beraber çalışacağınız bir arkadaş ile ilgili olarak sektörde tanıdığınız/güvendiği-
niz bir kişinin bilgi vermesi, sizin için hiç bilinmez olan bir kişi hakkında faydalı 
olmaz mı? Ben referansın önemli olduğunu düşünüyorum ama kendi firmamda 
iş alımlarında bu referanslara hiç başvurmadan kişinin kendini anlatmasına çok 
daha fazla güvendim. Eğer kendinizi doğru ifade ederseniz, her başvuru görüş-
menizi ciddiye alırsanız referans konusunu yenebileceğinizi düşünüyorum. 

12. İklimlendirme sektöründe etkili birey olabilmek için genç mühendis adayları   

     hangi yazılım programlarında kendilerini geliştirmelidirler?

 Günümüzde çok talep gören BIM süreçleri konusundaki yazılımları öğrenme-
lerini kesinlikle öneririm. Buna ek olarak önemli bir yetenek olarak mevcut yazılım-
lara ek yazılım geliştirilmesi konusunda, yani yazılım dilleri konusunda kendilerini 
geliştirmelerinin çok faydası olacaktır. Dolayısıyla paket yazılımları bilmek yakın 
zamanda önemli bir yetenek olmaktan çıkacak ve bu yazılımlara ekler yazabile-
cek arkadaşlara ihtiyaç olacaktır. 

13. Kendi işini kurmak mı, bir firmada çalışmak mı? Bu konuda görüşünüz nedir?

 Maalesef bu sorunun herkes için doğru olan bir cevabı yok ve her bireyin 
kendi karakterine ve imkânlarına uygun seçeneği bulması gerekiyor. İkisinin de 
farklı aşamalarda avantaj ve dezavantajları bulunuyor. Benim bu konuda önerim, 
bir firmada çalışıyorsanız o firmanın sahibi gibi işlere sarılmak veya bir firmanın 
sahibi iseniz o firmanın bir çalışanı gibi yorulmadan çalışmak olacaktır. Herkes 
için farklı olacak olan doğru seçim önünüze çıkacak olan imkânlar ile size yol 
gösterici olacaktır ve bu sizin doğrunuz olacaktır.   

14. Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz? 

 Sektörde 20 yıldır çok farklı kademelerde toplam 20 milyon m2 üzerinde pro-
jede görev yaptım. Son 10 yıldır BIM süreçleri konusunda çalışmaktayım ve fir-
mamla birçok uluslararası projede başarılı uygulamalar yaptık. İkiyizün üzerinde 
seminer, sunum ve eğitime gönüllü olarak destek verdim. Buna ek olarak BIM 
süreçleri konusunda uluslararası yayınlara destek vermekteyim. Ulusal ve ulusla-
rarası birçok derneğin aktif üyesi olarak sektörümüze fayda sağlamaya çalışmak-
tayım.   

12. İklimlendirme sektöründe etkili birey olabilmek için genç mühendis adayları   

     hangi yazılım programlarında kendilerini geliştirmelidirler?

Günümüzde çok talep gören BIM süreçleri konusundaki yazılımları öğrenme-
lerini kesinlikle öneririm. Buna ek olarak önemli bir yetenek olarak mevcut yazılım-
lara ek yazılım geliştirilmesi konusunda, yani yazılım dilleri konusunda kendilerini 
geliştirmelerinin çok faydası olacaktır. Dolayısıyla paket yazılımları bilmek yakın 
zamanda önemli bir yetenek olmaktan çıkacak ve bu yazılımlara ekler yazabile-
cek arkadaşlara ihtiyaç olacaktır. 

13. Kendi işini kurmak mı, bir firmada çalışmak mı? Bu konuda görüşünüz nedir?

Maalesef bu sorunun herkes için doğru olan bir cevabı yok ve her bireyin 
kendi karakterine ve imkânlarına uygun seçeneği bulması gerekiyor. İkisinin de 
farklı aşamalarda avantaj ve dezavantajları bulunuyor. Benim bu konuda önerim, 
bir firmada çalışıyorsanız o firmanın sahibi gibi işlere sarılmak veya bir firmanın 
sahibi iseniz o firmanın bir çalışanı gibi yorulmadan çalışmak olacaktır. Herkes 
için farklı olacak olan doğru seçim önünüze çıkacak olan imkânlar ile size yol
gösterici olacaktır ve bu sizin doğrunuz olacaktır.  
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15. Mesleğiniz size manevi doyum sağladı mı? Hiç pişman oldunuz mu? 

 Başka bir meslek seçmiş olmayı hiç düşündünüz mü?

 Her meslekte farklı nedenler ile pişmanlıkların hissedildiği günlerin olduğu-
nu düşünüyorum ama çok rahatlıkla söyleyebilirim ki ben mesleğimden manevi 
olarak çok fayda sağladım. Özellikle yaratmış olduğunuz ürünlerin farklı kişiler 
tarafından kullanıldığını gözlemlemek, sektöre faydanızın olduğunu görmek ve 
bilginin sürekli paylaşarak arttığını gözlemlemek bence mesleğimizin en güzel 
yanlarından bazıları. 
   
16. Üniversitede okurken dal seçimine nasıl karar verdiniz? 

 Neden iklimlendirme dalına yöneldiniz? Önceden bir bilginiz var mıydı?

 Çevremde bu sektörde çalışmış bir referansım ve konu hakkında da çok fazla 
bilgim yoktu seçimi yapmadan önce. Dal seçimim biraz daha okul döneminin 
getirdiği kaygılar ile yapılmış bir seçimdi. Ama ben değerli öğrenci arkadaşların 
seçeceği dallar ile ilgili olarak mümkün olduğu kadar araştırma yapmalarını ve 
kendilerine ne kadar uygun olduğunu sorgulamalarını öneririm. Bizim zamanımız-
daki imkânlar nedeniyle ben ancak seçimim sonrasında bu dalın kendime uygun 
olduğunu fark ettim ama günümüzde bu konuda araştırma yapılabilecek çok fazla 
imkân olduğunu düşünmekteyim.   
   
17. Sizinle birlikte aynı devrede mezun olan birçok öğrenci vardı, sizi diğerlerinden  

 ayırt  eden fark neydi? 

 Mezun olduğumuz dönemde beni diğer arkadaşlarımdan ayırt eden bir fark 
belki yoktu ama farkı ancak sektörde yılmadan çalışarak oluşturduğuma inanıyo-
rum. Sektörümüzün hemen hemen her görevinde sürekli yer alarak farklı bakış 
açıları kazanmaya çalıştım. İnandığımı bir konuda eğitimin ve gelişmenin sürekli 
olması konusu ve bu konuda hep kendimi nasıl geliştirebilirim diye arayışta ol-
dum.     

18. Meslekte karşılaştığınız olumsuzlukların üstesinden nasıl geldiniz? 

 Hiç bırakıp gitmek istediğiniz oldu mu? Pes ettim dediğiniz zamanlar oldu mu?   

 Devam etmenizi ne sağladı? 

 Çok fazla sorunla karşılaştım meslek hayatımda, olumsuzluklar bizim işimizin 
bir parçası ve biz bunları çözmekle yükümlü kişileriz aslında. Bazen bırakmak, 
pes etmek ve farklı bir şeyler yapmak hayal ettiğinizde çok anlamlı görülebilir. Bu 
durumlarda kesinlikle zamanın en önemli çözüm olduğunu düşünenlerdenim ve 
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ani kararlar ile değil böyle bir durumda kendime kararlarıma biraz daha zaman 
tanımanın her zaman çok faydalı olduğunu gördüm. Devam etmemi sağlayan 
en önemli etkenin hemen değil, biraz bekledikten sonra karar vermek olduğunu 
sizlerle paylaşabilirim. Bir diğeri de kesinlikle sorunları da planlamak gerektiği, 
kaçınılmaz olarak karşılaşacağınız sorunlar hakkında yapılacakları yazmazsanız 
ve sadece düşünürseniz inanın olduklarından çok daha fazla görüneceklerdir. 
Dolayısıyla benim devam etmek ile ilgili önerim, ilk olarak zaman tanımak ve son-
rasında sorunları, yapılacakları ve çözümleri yazıya döküp planlamak olacaktır. 
Yazdığınız her sorunu kâğıtta üzerini karalamak kadar sizi tetikleyecek veya bitin-
ce tatmin edecek bir devam etme etkeni yoktur diye düşünüyorum.
  
19. Günde ortalama kaç saat çalışırsınız?

 Aileme zaman ayırdığım sürece bu konuda bir saat kısıtlaması yapmıyorum. 
Sadece iş ile yaşamak yerine, bizim için değerli olanlar ile vakit geçirmenin önem-
li olduğunu biliyorum. Ben çalışmanın saatlerin toplamı ile değil, kişinin verimliliği 
ile değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.   

20. Hayattan aldığınız en büyük ders neydi sizin için?

 İş hayatı ile ilgili olarak eğer kendi işinizi yapacaksınız muhakkak hiç düşün-
meden arkanızı döneceğiniz bir yol arkadaşınız olmalı. Ben ortak değil, yol ar-
kadaşı tarifinin daha doğru olduğunu düşünüyorum ve farklı yetilere sahip böyle 
bir kişi ile ancak başarıya ulaşabilirsiniz. Ben bu konuda çok şanslıyım, üniversite 
yıllarında aynı sırayı paylaştığımız Serkan Elibollar ile iş hayatımızda hep yol ar-
kadaşlığı yapma ve başarıları 25 yıldır paylaşma imkânım oldu.    
   
21. Meslekteki değişimlere nasıl ayak uyduruyorsunuz? 

 Her meslektaşımın yapması gerektiği gibi, uluslararası yayınları, konferansları 
ve toplantıları çok yakından takip ediyorum. Bu çalışmaları sürekli olarak takip 
ettiğinizde meslekte değişime sebep olacak konuları tespit edebiliyorsunuz. Mes-
leğimle ilgili bu konularda daha derinlemesine araştırmalar yapıyorum. Bugünkü 
sorunları çözerek sektörde yer alamazsınız, yarın çıkacak sorunları da görmeli 
ve onlara da çözüm üretmelisiniz. İyi bir oyuncu, topun nerede olduğunu gören 
değil, pasın nereye gideceğini öngören oyuncudur. 
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PROF.DR.FERİDUN ÖZGÜÇ   
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

EMEKLİ ÖĞRETİM ÜYESİ, 
İSKİD ONURSAL ÜYESİ

ÖĞRENCİDEN İSTENEN, BİR 
MÜHENDİSLİK PROBLEMİNİ 
ÖNCE FİZİKİ OLARAK DÜŞÜNMEK 
VE BÜTÜN AYRINTILARI 
İLE ÇÖZEBİLME BECERİSİNİ 
GÖSTERMEKTİR



1. Size göre makine mühendisliği alanında başarılı olmak için bir mühendiste olması 

 gereken vasıflar nelerdir?

 Aşağıdakiler genel olarak mühendisten istenen vasıflardır, sektöre uygulanmıştır:

  Matematik, fen bilimleri ve mühendislik bilgisini iklimlendirme mühendislik 
 problemlerini çözmede kullanabilme becerisi,

  Deney tasarlayıp yürütebilme, sonuçlarını analiz edip yorumlama ve 
 modern araç, gereç ve teçhizatı kullanabilme becerisi,

  Bir makinayı, parçasını veya prosesi, beklenen performansı, imalat özelliklerini ve 
 ekonomikliği sağlayacak şekilde seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi,

  Çok disiplinli takımlarda çalışabilme ve/veya liderlik yapma becerisi,

  İklimlendirme mühendisliği problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi,

  Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olma, 

  Türkçe ve İngilizce etkin yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi,

  İklimlendirme mühendisliğinin ulusal ve küresel boyutlardaki etkileri hakkında   
 bilgi sahibi olma ve yorum yapabilme becerisi,

Gençler genellikle marka firmalarda işe girmenin bir 
prestij olduğunu düşünüyor oysa, orta ölçek firmalarda, 
konusuna göre kendilerini daha çok geliştirebilirler.

isi,

me ve çözme becerisi,

a becerisi,

yutlardaki etkileri hakkında   

77Mesajınız Var



78 Mesajınız Var

  Hayat boyu eğitimin önemini kavrama ve uygulayabilme becerisi,

  İklimlendirme mühendisliğinin güncel ve çağdaş konularına ilişkin 
 bilgi sahibi olma,

  Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern 
 mühendislik yöntemlerini ve çağdaş bilgi erişim olanaklarını kullanabilme becerisi.

2. Sektörde yeni mezun bir mühendisi neler bekliyor ve sektörün yeni mühendislerden 

 beklentileri nelerdir?

 Mühendisin iklimlendirme sektörünün gerektirdiği temel mühendislik kavram-
larına hakim olması ve teorik ve pratik konuları kavrama becerisinin yüksek olması 
en önemli konudur.    

3. Sektörde hangi disipline ihtiyaç var? Hangi disiplin için insan kaynağı sıkıntısı  

 yaşanıyor?

 Genel olarak mühendislik disiplinleri ihtiyacı karşılamaktadır. İşçisinden mü-
hendisine kadar her disiplinde kaliteli eleman sıkıntısı olduğu görüşündeyim. 
 
4. Makine mühendisliği çok geniş bir alan ve şöyle bir algı var, makine mühendisliği 

 mezunu isen döküm atölyesine de başvurursun, tesisat da yapabilirsin, 

 üretimde de çalışabilirsin. Hâlbuki hepsi birbirinden o kadar farklı ki. 

 Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

 Makine mühendisliği mezunu olanları farklı çalışma alanlarının beklediği doğ-
rudur. Mühendiste olması gereken vasıflara sahip olan birisi çok kısa sürede ken-
disini seçmiş olduğu alana adapte edebilir ve başarılı olabilir. Lisans aşamasında 
alt disiplinlere ayrılmayı gerekli görmemekteyim.

Öğrencilerden gözlemlediğim, dersi geçmenin kısa 
yolunun ezberleme üzerine olduğudur ve maalesef 
eğitim sistemimiz de buna müsaittir. Oysa istenen, bir 
mühendislik problemini önce fiziki olarak düşünmek ve 
bütün ayrıntıları ile çözebilme becerisini 
göstermektir.  



5. İklimlendirme sektöründe, uluslararası rekabet anlamında ne gibi proje ve 

 girişimlerde bulunulmaktadır? 

 Uluslararası rekabet için ticari birlikteliklerin olduğu biliyorum. Proje bazında 
rekabet açısından, enerji ekonomisi ve çevre korunumu ile ilgili güncel yenilikçi 
teknolojilerin uygulanması hususunda bildiğim bazı firmalarda Ar-Ge çalışmaları 
yapılmaktadır.   
  
6. Sektörün geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz?

 Sektör doğrudan insan konforuna yöneliktir. Burada bildiğimiz bir örneği tek-
rarlamak istiyorum. Bir insan günde yaklaşık 1 kg katı madde, 2 kg sıvı madde ve 
24 kg hava tüketmekte olup yaşam için de belli sıcaklık ve nem koşulları olmalıdır. 
Bu ihtiyaçların sağlanması için her aşamada ısıtma, soğutma, iklimlendirme iş-
lemleri ile karşılaşmaktayız. Sektörün geleceği her zaman açıktır. Ekonomik, tek-
nolojik ve yenilikçi çözümlerle başarılı olabiliriz.
  
7. Henry Ford’un çok güzel bir sözü var. Diyor ki: “Bir insanın üniversiteyi 

 bitirmesine yardım edebilirsiniz ama istemezse ona düşünmeyi öğretemezsiniz.”  

 Ben,  sizin düşünmek ve ezberlemek üzerine olan görüşlerinizi merak ediyorum. 

 Siz hep düşünen ve sorgulayanlardan mıydınız?  

 Öğrencilerden gözlemlediğim, dersi geçmenin kısa yolunun ezberleme üze-
rine olduğudur ve maalesef eğitim sistemimiz de buna müsaittir. Oysa istenen, 
bir mühendislik problemini önce fiziki olarak düşünmek ve bütün ayrıntıları ile 
çözebilme becerisini göstermektir.  

8. Paket yazılımlar ezberciliğe ve kolaycılığa sebep oluyor mu?

 Paket yazılımlar ezberciliği ve kolaycılığı desteklemektedir. Örnek olarak basınç 
kaybının neden kaynaklandığı, yazılımda kullanılan sürtünme faktörü bağıntısının, 
türbülans modelinin o akış şartlarına uygun olup olmadığı, yakınsama kriteri vb. 
konular hakkında temel bilgi yoksa elde edilen sonuç isteğe cevap vermemektedir. 
O yazılımın temel matematik ve mühendislik kavramlarını bilmek gereklidir.

9. Mesleğe yeni başlayan herkesin en korktuğu şey hata yapmaktır. 

 Mesleğe başladığınızda yaptığınız hatalar oldu mu? 

 Bu hataların üstesinden nasıl geldiniz?

 Hatalarım ve bu nedenle utandığım zamanlar oldu ancak hiçbir zaman hata 
yapmaktan korkmadım. Hata benim için deneyim oldu. Çıkan sonuçları karşılaş-
tırıp yorumlayarak bunların doğruluğunu araştırdım. Fiziki olarak da analoji yap-
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maya çalıştım. Genellikle analitik çalıştım, ilk önce ve daima parametrelerin limit 
durumları için çözüm aradım. 

Paket yazılımların olmadığı geçmişte yazılımı kendim hazırlardım, yorucu ve za-
man tüketici. Mevcut matematiksel yazılımlarla analitik ve sayısal analizleri yap-
mak oldukça kolay.
     

10. Mezun olunan okulun iş hayatındaki önemi nedir?

 İlk işe girişte mezun olunan okul işveren için bir tercih nedeni olabilir. Mühen-
dis, kendisini kanıtlamışsa okulun iş hayatında önemli olduğunu düşünmüyorum. 
  
11. Her iş başvurusunda referans isteniyor. Referansın iş başvurusundaki 

 önemi nedir?  

 Mühendislik dışındaki bazı sektörlerde tanıdığın işe yaradığını, bunun da işe 
talep çokluğundan kaynaklandığını biliyorum. Mühendislikte doğru kişi, doğru 
referans ve tanımanın önemli olduğunu düşünüyorum. 

12. İklimlendirme sektöründe etkili birey olabilmek için genç mühendis adayları   

     hangi yazılım programlarında kendilerini geliştirmelidirler?

 Sayısal yazılımlarla çalışmak isteyenler, Ar-Gede çalışmak üzere kendilerini 
geliştirebilir. Genç mühendislerin Mathematica, Mathcad vb. yazılımları bilmesi-
nin yararlı olacağı düşüncesindeyim. 

13. Kendi işini kurmak mı, bir firmada çalışmak mı? Bu konuda görüşünüz nedir?

 Kişinin tercihine bağlı bir konu. Gençler genellikle marka firmalarda işe girme-
nin bir prestij olduğunu düşünüyor. Orta ölçek firmalarda, konusuna göre kendi-
lerini daha çok geliştirebilirler. Deneyimlerine göre, özellikle yenilikçi ve teknolojik 
konularda kendi işini kurma konusunda gençleri yönlendirmekteyim.  

14. Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz? 

 1972 yılında İTÜ Makina Fakültesinden mezun oldum. Aynı üniversitede aka-
demik hayatı seçtim, 1999 yılında profesör oldum. 2016 yılında emekli oldum. 
Isı transferi ve termodinamik kapsamına giren çeşitli konularda deney, araştırma, 
geliştirme ve danışmanlık çalışmalarında bulundum.  

maya çalıştım. Genellikle an
durumları için çözüm aradım

Paket yazılımların olmadı
man tüketici. Mevcut m
mak oldukça kolay.
     

10. Mezun ol
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15. Mesleğiniz size manevi doyum sağladı mı? Hiç pişman oldunuz mu? 

 Başka bir meslek seçmiş olmayı hiç düşündünüz mü?

 Hiç pişman olmadım, başka meslekte olmayı düşünmedim, bir ara ekonomik 
nedenlerle özel sektörde olsa mıydım diye düşündüğüm oldu. 
   
16. Üniversitede okurken dal seçimine nasıl karar verdiniz? 

 Neden iklimlendirme dalına yöneldiniz? Önceden bir bilginiz var mıydı?

 Öğrenciyken dal seçiminde, ısı opsiyonunu ilgimi çektiği için seçtim, beni yön-
lendiren olmadı.   
   
17. Sizinle birlikte aynı devrede mezun olan birçok öğrenci vardı, sizi diğerlerinden  

 ayırt  eden fark neydi? 

 Bir fark yok, o zamanki öğrenci psikolojisi.     

18. Meslekte karşılaştığınız olumsuzlukların üstesinden nasıl geldiniz? 

 Hiç bırakıp gitmek istediğiniz oldu mu? Pes ettim dediğiniz zamanlar oldu mu?   

 Devam etmenizi ne sağladı? 

 Doğal olarak idari olumsuzluklarla karşılaştım, sabırlı olduğumu düşünüyorum.
  
19. Günde ortalama kaç saat çalışırsınız?

 Ortalama 6 saatim uykuda geçer, daha çok gece çalışırım, kafam sürekli meş-
guldur, yatarken dahi başucumda kâğıt kalem vardır, kalkıp not alırım.   

20. Hayattan aldığınız en büyük ders neydi sizin için?

 İdari işlerden hoşlanmadım, iş yerindeki kişisel çatışmalardan hep uzak durdum.    
   
21. Meslekteki değişimlere nasıl ayak uyduruyorsunuz? 

 Literatürü, hatta diğer ilgili mühendislik alanlarını da sürekli takip ederim. 
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HAGOP KARTUN
KARYER - TEKNİK KOORDİNATÖR

ÜLKEMİZDE KLASİK PİRAMİT 
TERSİNE DÖNMÜŞ DURUMDA. 
MÜHENDİSLER ÇOĞUNLUKTA, 
TEKNİSYENLER AZINLIKTA



83Mesajınız Var

1. Size göre makine mühendisliği alanında başarılı olmak için bir mühendiste olması 

 gereken vasıflar nelerdir?

 Öncelikle temel eğitimi almalı, sonra mesleki eğitim yani mühendislik eğitimi-
ni alacak. Bu eğitimlerini, sanayi stajı ve dil eğitimi ile de desteklemeli. Sonrası 
mesleğini sevmeli, azimli olmalı, emek vermeli ve ara eğitimlerle kendini geliştir-
melidir. 

2. Sektörde yeni mezun bir mühendisi neler bekliyor ve sektörün yeni mühendislerden  

 beklentileri nelerdir?

 Yukarıda belirttiğim eğitimleri almış olmasının yanı sıra yine bahsettiğimiz üze-
re çeşitli alanlarda becerilerini geliştirmesi, araştırmacı olması, mesleğini sevme-
si şeklinde özetlenebilir. 

3. Sektörde hangi disipline ihtiyaç var? Hangi disiplin için insan kaynağı sıkıntısı 

 yaşanıyor?

 Teknisyen yani uygulama elemanı bulma zorluğu var. Ülkemizde klasik piramit 
tersine dönmüş durumda, mühendisler çoğunlukta, teknisyenler azınlıkta. Uygu-
layıcılar az, teorisyenler çok fazla.  Bu sebeple teorisyenler bazen uygulayıcı da 
olmak zorunda kalıyor. Öncelikle birinci sorunumuz bu.  İkinci sorunumuz ise, eği-
tim seviyesi çok düşmüş gözüküyor. Eskiler her zaman söylerdi, biz çok daha iyi 
bir eğitim aldık diye, kendi akranlarımdan da bunu duyardım, ancak son seneler-
de bu durumu maalesef daha çok fark eder olduk. Çok basit, temel bilgilerde dahi 

Ülkemizde klasik piramit tersine dönmüş durumda, 
mühendisler çoğunlukta, teknisyenler azınlıkta. Uygulayıcılar 
az, teorisyenler çok fazla.  Bu sebeple teorisyenler bazen 
uygulayıcı da olmak zorunda kalıyor.
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ciddi eksiklikler görüyorum. Kişilerin bu derece eksik temel bilgilerle mühendislik 
eğitimini tamamlamış olması da işin acıklı tarafı. İş hayatında başarılı olabilmek 
için, kişilerin bu eksikliklerini fark edip iş dışında çalışarak tamamlamaları gerek-
mekte. Aksi takdirde telafisi mümkün olmayan hatalar ortaya çıkacaktır. Mühendis 
olarak bir problemle karşılaştığınızda, elbette hata yapabilirsiniz, ama bu hata-
nın yansımaları önemli. Mesela bir eşanjör tasarladınız, eşanjör kapasitesi biraz 
düşük bulundu. Bu bazen affedilebilir bir hata. Ama bir eşanjörün mukavemeti 
beklenenden düşük çıkarsa bu ciddi sorunlar çıkarabilir. Sorumluluk mühendis-
lerin üzerinde. Bu nedenle mühendis deneyimli kişiler yanında iş içinde deneyim 
kazanmalı ve sorumluluğunu hissetmelidir.    

4. Makine Mühendisliği çok geniş bir alan ve şöyle bir algı var, makine mühendisliği 

 mezunu isen döküm atölyesine de başvurursun, tesisat da yapabilirsin, 

 üretimde de çalışabilirsin. Hâlbuki hepsi birbirinden o kadar farklı ki. 

 Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

 Aslında üniversitelerde opsiyonel bölümler var, fakat mühendis olduktan sonra 
seçtiği bölümde iş bulamayan başka bir bölümde iş olanağı bulabiliyor. Örneğin 
ben kuvvet ve ısı opsiyonundan mezun oldum ama ilk çalıştığım iş konusu imalat 
ve konstrüksiyondu, bir redüktör firmasıydı. Makine mühendisliğinin pek çok de-
ğişik alanında çalıştım. Bu, aslında size melek içi genel bilgi kazandırıyor.  Diğer 
taraftan baktığınızda üniversitede uzmanlıkla ilgili eğitim de aslında dar kapsamlı 
kalıyor, kişi konusunda araştırarak uzmanlaşıyor.                                                  

5. İklimlendirme sektöründe, uluslararası rekabet anlamında ne gibi proje ve 

 girişimlerde bulunulmaktadır? 

 Rekabetin arttırılmasında, her ülke için geçerli olan temel kriterler var; ürün 
ucuz olacak, kaliteli olacak. Bu kalite sadece imalat kalitesi olarak düşünülme-
meli, tasarım olarak da kaliteli olmalı. Yan sanayinin rekabette önemi çok büyük. 
Sektörümüz de gittikçe bu konularda daha başarılı hale geliyor. Örneğin, biz şu 
an 78 ülkeye ihracat yapıyoruz. 
  
6. Sektörün geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz?

 Sektörde zaman geçtikçe uzmanlık artıyor. Avrupa ile karşılaştırınca daha 
ucuz iş gücü ve potansiyeli var. Bu nedenle umutluyuz. Ancak, dünya çok hızlı 
değişiyor. Düne kadar var olan meslekler bugün artık yok olma durumunda. Bu 
yüzden geleceğe dönük bu tür tahlillerde bulunmak zordur. Bu nedenle kişilere 
üniversal yetenekler kazandırıp, yine kendi temel mesleğine yakın yeni meslekle-
re adaptasyon eğitimlerinden geçirilmelidir.   
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7. Henry Ford’un çok güzel bir sözü var. Diyor ki:  “Bir insanın üniversiteyi bitirmesine  

 yardım edebilirsiniz ama  istemezse ona düşünmeyi öğretemezsiniz.”  

 Ben,  sizin düşünmek ve ezberlemek üzerine olan görüşlerinizi merak ediyorum. 

 Siz hep düşünen ve sorgulayanlardan mıydınız?  

 Düşünmek, biraz antrenmanlı olmakla oluyor. Maalesef ezbercilik pek çok ko-
nuda var. Duyduğumuz her şeyi hemen kabulleniyoruz. . Bu konu meslekte daha 
da önemli hale geliyor. Düşünmek kişide alışkanlık haline gelmeli, alışkanlık edin-
dikçe daha fazla düşünürüz. Yaptığım işi farkında olmadan sorgularım. Her zor iş 
için biraz daha fazla düşünüp, araştırırım. Sorgulamak daha iyi anlamaya imkân 
veriyor.  

8. Paket yazılımlar ezberciliğe ve kolaycılığa sebep oluyor mu?

 Yazılımlar ezberciliğe neden olabilir, ama siz sorgulayan biri iseniz kısa süre-
de pek çok alternatif çözüm bulmanıza yardımcı oluyor. Kısa zamanda optimizas-
yona yardımcı oluyor.  

9. Mesleğe yeni başlayan herkesin en korktuğu şey hata yapmaktır. 

 Mesleğe başladığınızda yaptığınız hatalar oldu mu? 

 Bu hataların üstesinden nasıl geldiniz?

 Benim çok belirgin hatırladığım bir hatam olmadı, ama olmayacağı anlamına 
gelmez, her zaman olabilir. Çünkü hata yapmak, sadece bilgi sahibi olmakla ilgili 
değildir, o an dikkatsizlikle projeyi yanlış yorumlayıp da hata yapabilirsiniz. 

 Yeni mesleğe başlamış mühendisler için bakacak olursak, meslek içerisinde 
eğitim önemlidir, onlara yol gösteren, onları konular içinde eğiten, yoğuran de-
neyimli mühendislerin olmasını öneririm. Böylece sonucu kötü olabilecek hatalar 
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Yeni mezun bir kişinin, deneyimi, teknik bilgisi, idareciliği 
zayıf, teklif verme, parayı yönetme konuları da zayıf olabiliyor, 
böyle bir kişinin hemen iş kurmasını önermem. Gençlere en 
az birkaç sene konusunda uzman bir firmada çalışmalarını 
öneririm. Böylece hatalarını birileri önleyebilir. Kendi işinde 
kişi daha çok risk alır.  
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da önlenir, gençlere problem çözme pratikleri de yaptırılmış olur, gençlerin fazla 
mesleki stres altında kalması önlenir. Her zaman hata yapabiliriz. Bazen hatamızı 
fark etmemiş de olabiliriz. 

10. Mezun olunan okulun iş hayatındaki önemi nedir?

 Mezun olunan okulun tabii ki önemi var, hiç kimse bunu göz ardı edemez. 
Diyelim ki köklü okullardan birine girdiniz, bazı koşulları sağlamadan bu okullara 
girme şansınız yok. Bu okulların puanı yüksek ve bu puanı sahip oldukları bazı 
özellikleri ile yükseltiyorlar. Eğitim kadrosu olsun, deneyimleri olsun, laboratuvar 
imkânları olsun, tüm bu faktörler okul puanında etkili oluyor. Böyle imkânları olan 
bir okulun verdiği eğitim elbette ki farklı oluyor. Bu donanım öğrencilerin bilgi ve 
becerisine yansıyor.

 Bize iş başvurusuna gelindiğinde de buna 
dikkat ediyoruz ancak şöyle de bir gerçek 
var, eskiden mühendislik eğitimi veren okul-
ların sayısı çok azdı. Hangisinin diğerine göre 
ne üstünlükleri var iyi kötü bilirdik. Şimdi çok 
sayıda üniversite var. Hepsinin eğitim kalitesi-
ni bilmemiz çok zor. 
    
11. Her iş başvurusunda referans isteniyor. 

 Referansın iş başvurusundaki önemi nedir?  

 Referanslar önemli, tabii ki bakıyoruz. Bir 
iki sözcük bile bir kişiyi tanımak için fayda-
lı oluyor, başvuran hakkında hızlı bilgilenme 
sağlıyor.   

12. İklimlendirme sektöründe etkili birey olabilmek için genç mühendis adayları hangi 

 yazılım programlarında kendilerini geliştirmelidirler?

 İklimlendirme sektöründe kullanılan birçok yazılım var. Kendi uzmanlaşacak-
ları alana göre değişecektir. 

13. Kendi işini kurmak mı, bir firmada çalışmak mı? Bu konuda görüşünüz nedir?

 Şimdi yeni mezun bir kişinin, deneyimi, teknik bilgisi, idareciliği zayıf, tek-
lif verme, parayı yönetme konuları da zayıf olabiliyor, böyle bir kişinin hemen iş 
kurmasını önermem. Gençlere en az birkaç sene konusunda uzman bir firmada 
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çalışmalarını öneririm. Böylece hatalarını birileri önleyebilir. Kendi işinde kişi daha 
çok risk alır.  
    
14. Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz? 

 1953 yılında Hatay’ın Samandağ kazası Vakıflı köyünde doğdum. İlköğrenimi-
mi Hatay’da, sonrasını İstanbul’da aldım. 1974 yılında İTÜ Makine mühendisliği 
bölümünden mezun oldum.  Makine mühendisliğinin pek çok alanında çalıştım. 
İlk işyerim Zet Redüktör’dü.  Daha sonra endüstriyel tesis tasarımı, özel ekipman 
imalatı, soğutma gibi değişik konularda çalıştım. 45 yıllık meslek hayatım oldu.  
Meslek hayatım boyunca kolaycılığa kaçmadım, her projeyi olabildiğince önem-
sedim. 25 yıldır eşanjör tasarımı konusunda Karyer’de çalışıyorum.
 
15. Mesleğiniz size manevi doyum sağladı mı? Hiç pişman oldunuz mu? 

 Başka bir meslek seçmiş olmayı hiç düşündünüz mü?

 Evet! Manevi doyum sağladı. Belki manevi doyum iyi bir iş yapma, zamanla 
daha iyisini yapma, gelişmiş ülke düzeyinde iş başarmanın verdiği hazdır. Pişman 
olmadım. Üniversitede bölüm seçerken önce mimarlığı düşünüyordum. Mimar bir 
abim eğer güzel sanatlara eğilimli değilsen önermem demişti. İnşaat mühendisli-
ği okuyan bir tanıdığımda inşaat mühendisliğinde fazla iş alanı olmadığını belirtti, 
makine mühendisliğini önerdi. Bende makine mühendisliğini seçtim. Fakat mü-
hendislik dışı başka meslek de seçseydim; örneğin hukuk,  iktisat, hatta arkeoloji 
vs. pişman olmayacağımı sanıyorum. Ben bir kişinin seçtiği tek bir mesleğe bağ-
lıymış gibi olduğunu da düşünmüyorum, farklı alanlarla da ilgilenilebilinir.

16. Üniversitede okurken dal seçimine nasıl karar verdiniz? Neden iklimlendirme dalına  

 yöneldiniz? Önceden bir bilginiz var mıydı?

 Bunu net hatırlamıyorum. Belki okul sonrası ofis açmak kolay olur diye kuvvet 
ve ısı bölümünü, alt bölüm olarak soğutmayı seçtim.  Soğutma ile mezun olduktan 
ancak 15 sene sonra biraz daha yoğun uğraşabildim. 

17. Sizinle birlikte aynı devrede mezun olan birçok öğrenci vardı, sizi diğerlerinden ayırt  

 eden fark neydi? 

 Bir an önce okulu bitirip iş hayatına atılmayı, imkân olursa ilerde çalıştığım ko-
nuda yüksek lisans yapmayı tercih ettim.  Pek çok arkadaşım okul sonrası yüksek 
lisans yapmayı seçti. Birkaçı üniversitelerde akademisyen oldu, pek çoğu önemli 
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firmalarda üst düzey mevkilerde çalışıyor. Bende imkânlarım ölçüsünde başarılı 
olduğuma inanıyorum.  Beni diğerlerinden ayıran belirgin bir fark yoktu.  
     
18. Meslekte karşılaştığınız olumsuzlukların üstesinden nasıl geldiniz? 

 Hiç bırakıp gitmek istediğiniz oldu mu? Pes ettim dediğiniz zamanlar oldu mu? 

 Devam etmenizi ne sağladı? 

 Mesleğimde zorluklarla çok karşılaştım, fakat bırakmayı düşünmedim. Başka 
bir işte de aynı durumla karşılaşabilirdim. Böyle bir duyguya hiç kapılmadım. 
Zaten pes etme seçeneğim de yoktu. Hayatta daima öğrencisiniz.   
     
19. Günde ortalama kaç saat çalışırsınız?

 Ben mesleğime hobi gibi bakıyorum. Saat sınırım yok. Kafamda bir soru olur-
sa her an düşünürüm. Bazen sabah cevapları ile uyanırım. Tatmin edici bir ce-
vap bulursam soru kapanır veya başka daha önemli bir soru bir öncekinin yerini 
alabilir. Bazen bir film izlerken, bazen araç kullanırken dahi aniden bir konuyu 
düşünmeye başlayabilirim. İlhamın ne zaman geleceği belli olmuyor!
   
20. Hayattan aldığınız en büyük ders neydi sizin için?

 Hayattan devamlı ders alıyoruz. Birbirleri ile hiç kıyaslamadım.  
   
21. Meslekteki değişimlere nasıl ayak uyduruyorsunuz? 

 Müşteri istekleri en büyük dürtümüz. Her müşteri isteğini nasıl gerçekleştirebi-
liriz diye düşünür ve önemserim. Müşterinin sorunu benim sorunum olur. Literatür 
tararım, araştırırım, çözmeye çalışırım. Bazen çözümler çok geç de gelebiliyor.  
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MESLEK HAYATIMDA 
HER ZAMAN YAPTIĞIM İŞİ 
SORGULADIM, HEP DAHA 
İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞTIM

HASAN ACÜL 
İKLİMSOFT KURUCU BAŞKAN
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1. Size göre makine mühendisliği alanında başarılı olmak için bir mühendiste olması 

 gereken vasıflar nelerdir?

 Bence başarılı bir mühendiste olması gereken temel nitelikler dürüstlük, ça-
lışkanlık, mesleğine ve birlikte çalıştığı kişilere saygı, işe ilgi ve sevgi, sürekli ge-
lişim, yüksek bilgi seviyesi, iyi derecede İngilizce ve güçlü iletişim yeteneğidir. 

2. Sektörde yeni mezun bir mühendisi neler bekliyor ve sektörün yeni mühendislerden 

 beklentileri nelerdir?

 Yeni mezun bir mühendisi bekleyen ilk konu çalışmaya başladığı firmanın işine 
yönelik tüm teknik bilgileri ve organizasyon yapısını detaylıca öğrenmesidir. Bu 
dönemin oldukça yoğun bir dönem olduğunu ve çok çalışmaları gerektiğini bil-
meleri gerekir. Kısa zaman içerisinde eksikliklerini tamamlamak için çalışmalıdır-
lar. Sanırım sektörün yeni mühendislerden en önemli beklentisi çalışkanlık ve işe 
ilgidir. İşe başlarken İngilizce seviyesi iyi derece olmalıdır. Erkek mühendislerimiz 
askerliklerini mümkün olan en kısa sürede tamamlamalıdır.  

3. Sektörde hangi disipline ihtiyaç var? Hangi disiplin için insan kaynağı 

 sıkıntısı yaşanıyor?

 Ben sektörümüzde ürün geliştirme alanında bir eksiklik gözlemliyorum. Bu 
alan için tasarım yeteneği ve teorik bilgi seviyesi yüksek mühendislere ihtiyacımız 
var. Yeni mühendis arkadaşlarımız bu konularda kendilerini geliştirebilirler ise ba-
şarılı olurlar; sektörün bu eksiğini de kapatırlar.  

Üniversitede uzmanlaşma en geç ikinci sınıfta başlamalı 
bence. Aslında mühendislik eğitimi üniversitede değil, 
ortaokuldan itibaren başlatılmalıdır. Mesleki liselerden 
bir kaynak ile beslenmelidir. 
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4. Makine Mühendisliği çok geniş bir alan ve şöyle bir algı var, makine mühendisliği 

 mezunu isen döküm atölyesine de başvurursun, tesisat da yapabilirsin, 

 üretimde de  çalışabilirsin. Hâlbuki hepsi birbirinden o kadar farklı ki. 

 Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

 Ülkemizdeki makina mühendisliği öğretimi ile illişkili bir durum bu. Üniver-
sitede uzmanlaşma en geç ikinci sınıfta başlamalı bence. Aslında mühendislik 
eğitimi üniversitede değil, ortaokuldan itibaren başlatılmalıdır. Mesleki liselerden 
bir kaynak ile beslenmelidir.  

5. İklimlendirme sektöründe, uluslararası rekabet anlamında ne gibi proje ve 

 girişimlerde bulunulmaktadır? 

 Son yirmi yılda ülkemizde sektörel ürünlerin birçoğu uluslararası standartlarda 
üretiliyor. Bunların birçoğu önemli sektörel sertifikalara sahip. İhracat miktarı her 
geçen yıl artıyor, ithalat oranları azalıyor. Tesisat sektörü yurt dışında hizmetlerini 
yaygınlaştırıyor. 
  
6. Sektörün geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz?

 Eğer ülkemizde ekonomik ve siyasi hayat yolunda gider ise Türk iklimlendir-
me, soğutma ve tesisat sektörü Avrupa ve Dünya’da üst sıralarda yerini alır. 

Yirmi yıla giren meslek hayatımın 
büyük bir bölümünü ürün geliştirme 
üzerine çalışarak geçirdim. 
Bu nedenle meslek hayatımda her 
zaman yaptığım işi sorguladım, 
hep daha iyisini yapmaya çalıştım. 
Bunu yaptıkça bilgi seviyemin 
arttığını ve bu durumun beni diğer 
meslektaşlarımdan her zaman 
farklılaştırdığını gördüm. 
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7. Henry Ford’un çok güzel bir sözü var. Diyor ki:  “Bir insanın üniversiteyi 

 bitirmesine yardım edebilirsiniz ama istemezse ona düşünmeyi öğretemezsiniz.”  

 Ben,  sizin düşünmek ve ezberlemek üzerine olan görüşlerinizi merak ediyorum. 

 Siz hep düşünen ve sorgulayanlardan mıydınız?  

 Yirmi yıla giren meslek hayatımın büyük bir bölümünü ürün geliştirme üzerine 
çalışarak geçirdim. Bu nedenle meslek hayatımda her zaman yaptığım işi sorgu-
ladım, hep daha iyisini yapmaya çalıştım. Bunu yaptıkça bilgi seviyemin arttığını 
ve bu durumun beni diğer meslektaşlarımdan her zaman farklılaştırdığını gördüm.   

8. Paket yazılımlar ezberciliğe ve kolaycılığa sebep oluyor mu?

 Ülkemizdeki en güçlü sektörel yazılım firmasının (İklimsoft) kurucusu olarak 
bu soruya vereceğim yanıt sektörel yazılımların mühendislerin daha iyi işler yap-
masına yardımcı, en önemli araçlar olduğu yönündedir. Bunları doğru biçimde 
kullanan mühendisler çok daha iyi iş çıkartırlar, daha başarılı olurlar.
 
9. Mesleğe yeni başlayan herkesin en korktuğu şey hata yapmaktır. Mesleğe 

 başladığınızda yaptığınız hatalar oldu mu? Bu hataların üstesinden nasıl geldiniz?

 Tabi ki oldu. Hata yapmayan insan hiçbir şey yapmayan insandır; hatalardan 
korkmamak gerekir. Hatalar en iyi öğreticilerdir. Yaptığım hataları her seferinde 
ciddi biçimde analiz ederek hataya neden olan etkenleri bulup bunları azaltmaya 
çalışırım.   

10. Mezun olunan okulun iş hayatındaki önemi nedir?

 Mesleğin ilk yıllarında belirli bir önemi olduğunu söyleyebilirim. Ancak sonraki 
yıllarda bu durum önemini yitiriyor. Kişinin firmasına sağladığı katkı temel kriter 
hâline geliyor.   

11. Her iş başvurusunda referans isteniyor. Referansın iş başvurusundaki önemi 

 nedir?  

 Referanslar önemli bir etken tabi ki. Tanıdık kavramı çok geniş bir çevreyi içine 
alır. Yeni bir mühendis iseniz hocalarınızın sizin için vereceği referanslar önemli-
dir. Zamanla mesleğinizde ilerledikçe birlikte çalıştığınız insanların, yöneticileri-
nizin referansları daha geçerli bir hâl alır. O nedenle her zaman işine sahip çıkan 
bir kişi olmalısınız.    
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12. İklimlendirme sektöründe etkili birey olabilmek için genç mühendis adayları hangi 

 yazılım programlarında kendilerini geliştirmelidirler?

 Üç boyutlu tasarım yazılımları, CFD analizi yapan yazılımlar, Matlab yazılımı 
gibi yazılımlar genel olarak tavsiye edeceğim yazılımlardandır. Firmaların kendi 
içlerinde kullandıkları kendilerine özgü yazılımları çalışmaya başladıklarında öğ-
renirler.  

13. Kendi işini kurmak mı, bir firmada çalışmak mı? Bu konuda görüşünüz nedir?

 Ben dokuz yıldır kendi firmamı yönetiyorum. Öncesinde sektörün önde gelen 
firmalarında çalıştım. Her iki durumun kendi içerisinde avantajları ve dezavantaj-
ları var. Bu sorunun kolay bir cevabı yok açıkçası.       

14. Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz? 

 1999 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden me-
zun oldum. Yüksek lisans öğrenimimi Gebze Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji 
Stratejileri Bölümünde tamamladım. PDMA Yeni Ürün Geliştirme Uzmanı (NPDP) 
Sertifikası ve Tübitak Ar-Ge Uzmanı Sertifikasına sahibim.

 Mühendislik yöneticisi olarak yürüttüğüm CO2 doğal soğutucu akışkanlı so-
ğutma sistemi projesi İstanbul Sanayi Odası 2010 yılı Sürdürülebilir Çevre Dostu 
Ürün Birincilik Ödülüne lâyık görülmüştür. Bu ödülün yanı sıra, İklimlendirme Sa-
nayi İhracatçıları Birliği (İSİB) tarafından düzenlenen 2014 yılı İklimlendirme Sek-
törü Tasarım ve Uygulama Yarışması’nda Chiller Performans ve Enerji Verimliliği 
Simülasyon Yazılımı geliştirme projem üçüncülük ödülüne layık görülmüştür.

 Halen kurucusu olsuğum İklimsoft İklimlendirme ve Soğutma Endüstrisi Ya-
zılımları Limited Şirketi firmasında yöneticilik ve mühendislik görevlerimi sürdür-
mekteyim.
  
15. Mesleğiniz size manevi doyum sağladı mı? Hiç pişman oldunuz mu? 

  Başka bir meslek seçmiş olmayı hiç düşündünüz mü?

 Makine mühendisi olmaktan dolayı çok mutluyum. Mesleğim manevi doyumu 
kesinlikle sağladı. Maddi doyum ise göreceli bir kavram olduğu için manevi doyu-
mun gerisinde kalır. Ancak bu meslek bana hiçbir zaman maddi sıkıntı yaşatmadı, 
yaşatmaz da. Bir daha dünyaya gelsem makine mühendisi ya da robot mühendisi 
olurdum.  
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16. Üniversitede okurken dal seçimine nasıl karar verdiniz? 

 Neden iklimlendirme dalına yöneldiniz? Önceden bir bilginiz var mıydı?

 Belirli bir bilinç ile hareket etmedim. Aldığım projeler beni bu dala yöneltti. 
Çalışmaya başladığım ilk firma sektöre adım atmamı sağladı ve sonrasında süreç 
devam etti. 

17. Sizinle birlikte aynı devrede mezun olan birçok öğrenci vardı, sizi diğerlerinden  

 ayırt eden fark neydi? 

 Benim çalışmalarımın büyük çoğunluğu sektörümüzde çok az olan ürün geliş-
tirme, laboratuvarlar, test sistemleri ve yazılım geliştirme konuları üzerine oldu. Bu 
konular beni diğer meslektaşlarımdan biraz daha farklı bir alana getirdi diyebili-
rim. Sonuç olarak ülkemizde sayısı çok az olan sektörel yazılım firmalarından bir 
tanesinin kurucusu oldum. 
     
18. Meslekte karşılaştığınız olumsuzlukların üstesinden nasıl geldiniz? 

 Hiç bırakıp gitmek istediğiniz oldu mu? Pes ettim dediğiniz zamanlar oldu mu? 

 Devam etmenizi ne sağladı? 

 Olumsuzluklar her zaman olur. Bunlar, hayatın bir parçası. Bu kadar emek ver-
diğim bir mesleği, firmayı, sektörü bırakıp gitmek hiçbir zaman aklıma gelmedi. 
Olumlu veya olumsuz, her zaman yaşadıklarımı iyi analiz etmeye çalıştım. Hiç pes 
etmedim ancak farklı konular üzerine çalışmalar yapıyorum zaman zaman. Ürün 
geliştirme üzerine eğitimler vermek, danışmanlıklar yapmak çok sevdiğim bir iş 
örneğin.    
     
19. Günde ortalama kaç saat çalışırsınız?

 Yaklaşık on saat diyebilirim.
   
20. Hayattan aldığınız en büyük ders neydi sizin için?

 Çalışmak, pes etmemek, yaptığın işi sürekli sorgulamak, analiz etmek...   
   
21. Meslekteki değişimlere nasıl ayak uyduruyorsunuz? 

 Mesleki yayınları, web sitelerini, dernek ve oda yayınlarını, makaleleri takip 
edip sektörel etkinliklere olabildiğince katılmaya çalışıyorum. 
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SOSYAL HAYAT OLMADAN 
BAŞARILI BİR PROFESYONEL 
HAYAT DA OLMAZ

PROF.DR.HASAN HEPERKAN  
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANI, 

İSKİD ONURSAL ÜYESİ

Sooru sormaktan çeekinmemek önemmlidir; özellikle ppratik 
gerektiren konularrda bir ustaya sormak ve onu izllemek 
belki de en doğrusu.
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1. Size göre makine mühendisliği alanında başarılı olmak için bir mühendiste olması 
 gereken vasıflar nelerdir?

 Bu sorunun yanıtını aslında genel olarak vermek gerekir, öncelikle iyi bir mühendis 
olmak önemlidir. Pozitif ve rasyonel düşünmeyi, sorgulamayı bilmek, iyi bir gözlemci 
olmak, doğayı ve çevremizi iyi anlamak lazım.
Mühendislik mesleğinin amacı kısaca teknolojiyi geliştirmek ve uygulamaktır. Tekno-
loji üretmenin en önemli alt yapısı yetişmiş insan gücü ve temel araştırmadır. Yetişmiş 
insan gücünde mühendisin yeri çok önemlidir ve bu süreçte iki tür mühendise ihtiyaç 
vardır: Birinci grup mühendis planlanan işlerin uygulayıcısıdır. İkinci grup ise düşü-
nen, araştıran, planlayan ve yaratan elemanlardır. Teknolojiyi üretme, transfer etme, 
uyarlama, kullanma görevlerini yapabilecek mühendisler ikinci grupta tanımlı özellik-
lere sahip olmalıdır. Daha ilkokuldan başlayarak çocuklara ezbere dayalı bir eğitim 
uygulanmaktadır. Sebep sonuç ilişkisi yerine kalıplar öğretilmektedir. Bu süreç özel-
likle üniversite sınavında doruğa erişmektedir. Soruları hızlı yanıtlamak zorunda olan 
öğrenciler, düşünmeden, kısa yoldan sonucu bulmaya zorlanmaktadır. Üniversitede 
ise bazı çözümlerde, doğru yanıtı bulsa da arada bir mantık hatası da yapmaması 
ya da yanlış bir yaklaşım uygulamaması beklenir. Derslerde öğrenciler hep problem 
çözülmesini isterler ve sınavlarda soruları yanıtlarken çözülmüş bu örneklere benze-
terek yanıtı bulmaya çalışırlar. Bu yaklaşım, ezbere dayalı eğitim alışkanlığının yeni 
sistem içerisinde devam ettirilmesidir. Bu arada uluslararası deneyimi ve yabancı 
dili de unutmamak gerekir. Daha sonradan vakit bulunamayacağından bu deneyi-
min eğitim döneminde, örneğin Erasmus programlarıyla edinilmesi düşünülebilir. Bu 
tip deneyimler sosyal ilişkileri de geliştirecektir. İletişim becerileri, grup çalışmasına 
yatkınlık ve kendisini doğru ve itici olmadan ifade edebilme günümüzde özellikle 
aranmakta, ön plana çıkmaktadır. Özetlersek öncelikle kişinin hangi tip mühendis ol-
mak istediğine karar verip planını mümkün olduğunca erken aşamalarda yapmalıdır.

2. Sektörde yeni mezun bir mühendisi neler bekliyor ve sektörün yeni mühendislerden 
 beklentileri nelerdir?

 Bir önceki açıklamalarımda bu konuya da değinmiştim. Öncelikle iyi bir mühendis 
olmasını beklemektedir, Pozitif ve rasyonel düşünen, sorgulamayı bilen, iyi bir göz-
lemci olan, yeniliklere adapte olabilen, her şeyden önce hem bilişim hem de yazılım 
anlamında yeni teknolojileri çok iyi kullanan adaylar öne çıkacaktır. Yaşadığımız Co-
vid-19 süreci bu becerileri iyice ön plana çıkarmıştır.
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 BIM, “Building Information Modelling”, bina bilgi modellemesi, mahallerin fiziki ve 
fonksiyonel özelliklerinin dijital ortamda üretilmesi ve yönetilmesi sektörün özellikle 
yurt dışında çalışabilmesi için vaz geçilmezdir. Günümüzde BIM yazılımları su, atık, 
elektrik, gaz, iletişim, yol, köprü, liman, tünel vb. konularda tasarım yapan, bunları 
kuran ve işleten özel ve kamu kurumları ve şirketler tarafından kullanılmaktadır. 2007 
yılından beri Norveç’te kamu binalarında, Finlandiya’da 2 milyon Euro’nun üzerinde-
ki, ABD’de Norveç’te kamu binalarında, Finlandiya’da 2 milyon Euro’nun üzerinde-
ki, ABD’de büyük projelerde kullanılması zorunludur. Hollanda’da, Hong Kong’da, 
Güney Kore ve İngiltere’de kamu projelerinde ön şart olarak talep edilmektedir. Bu 
beceriler adaylar için avantaj olacaktır.

 Tabii bir de işin sosyal ve iletişim tarafı var. Ne yazık ki mühendislerin belki de 
en zayıf yönleri budur. Eğitim programlarında da yeterli ilgi gösterilmemekte, sosyal 
derslerin sayısı en azda kalmaktadır. Bu yönlerini geliştirmek kişiye kalmaktadır.

 En son olarak yabancı dili unutmamak gerekir. Her ne kadar elektronik tercüme 
siteleri varsa da İngilizce ve hatta ikinci bir dilin katkısı büyük olacaktır.

3. Sektörde hangi disipline ihtiyaç var? Hangi disiplin için insan kaynağı sıkıntısı yaşanıyor?

 Elektrik/Elektronik ve Programlama bilen, BIM “Building Information Modelling”, 
bina bilgi modellemesi konusuna hakim makine mühendisleri.    

4. Makine Mühendisliği çok geniş bir alan ve şöyle bir algı var, makine mühendisliği 
 mezunu isen döküm atölyesine de başvurursun, tesisat da yapabilirsin, üretimde de   
 çalışabilirsin. Hâlbuki hepsi birbirinden o kadar farklı ki. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

 Makine mühendisliği çok geniş bir alandır. İstanbul Teknik Üniversitesinde okur-
ken daha sonra her biri ayrı bir konu olacak alanlarda çalışan birçok arkadaşla bera-
ber okuduk. O zamanki Makine Fakültesinden, İşletme, Gemi, Tekstil, Uçak ve Uzay 
Fakülteleri doğmuştur. O yıllarda hep beraber okumuştuk. Yıldız Teknik Üniversitesin-
de ise bugün bile dal eğitimi uygulanmaktadır: Konstrüksiyon; Makine Malzemesi ve 
İmalat Teknolojisi; Otomotiv; Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar; Termodinamik ve 
Isı Tekniği;  Makine Teorisi, Sistem Dinamiği ve Kontrol; Mekanik gibi anabilim dalları 
bulunmaktadır. Bu nedenle kişi tercihine mümkün olduğunca erken bir evrede karar 
vermeli ve kendisini o konuda yetiştirmelidir; tercihen öğreniminin başında. 

5. İklimlendirme sektöründe, uluslararası rekabet anlamında ne gibi proje ve girişimlerde 
 bulunulmaktadır? 

 İklimlendirme sektörü, yıllardan beri doğru organize olarak bilime ve araştırmaya 
değer vererek düzgün bir yapılanma oluşturmayı başarmış; bu sayede, ülke üretimin-
de ve ihracatında etkili bir konuma gelmiştir. Sektör içerisinde değişik grupları temsil 
eden birçok dernek vardır: TTMD, İSKİD, MTMD, DOSİDER, İZODER, POMSAD, ESİAD, 
SOSİAD bunlardan bazılarıdır. Sektörün önemli kuruluşlarından biri olan ISKAV, Isıtma 
Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı, sektör derneklerinin desteği ile 2009 yı-
lında bir kümelenme çalışması geçekleştirmiş, iklimlendirme sektörünün kuvvetli ve 



99Mesajınız Var

zayıf yönlerini tespit ederek sektörün gelişmesi için takip 
edilmesi gereken stratejileri belirlemiştir. Bu çalışma 2011 yılın-
da Türkiye İklimlendirme Sektörü Hedefler ve Stratejiler Belgesi olarak 
yayımlanmış ve belge 2012 de hazırlanan 2011 Türkiye İklimlendirme Meclisi 
Sektör Raporu’nda yer almıştır.

 Sektör hedeflerinin gerçekleştirilmesi için kullanılan araçlardan biri de düzenle-
nen fuarlar ve bilimsel toplantılardır. Bu tip organizasyonların sektörün gelişmesinde 
çok önemli yeri vardır. Sektör çalışanlarının yenilikleri takip etmesine, yeni teknoloji-
lerle tanışmasına, yeni iş birlikleri ve bağlantılar kurmasına yardımcı olmaktadır. Daha 
da önemlisi bilim ve teknolojiyi bir araya getirmektedir. Bu tip toplantıların ülkemizde 
düzenlenmesi ve ilgi görmesi, hem sektörü güçlendirmekte hem de bizlere vizyon 
kazanma fırsatı yaratmaktadır.

 İSİB, İklimlendirme Sanayi İhracatçılar Birliği unutulmamalıdır. Özellikle yurt dışı 
ilişkilerde bu birlik sektöre büyük katkılar sunmaktadır. 

 Sektör vakıf, birlik ve dernekleri tek tek veya işbirlikleri şeklinde çeşitli uluslararası 
projelerde yer almakta veya yürütmektedir.
  
6. Sektörün geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz?

 Özellikle ülkemiz için gelecek vaat ettiğini düşünüyorum. Ekonomik durumun ge-
lişmeyi biraz yavaşlattığı görülse de en hızlı ve ilk toparlanacak sektörün iklimlendir-
me olacağına inanıyorum.
İnşaat işleri insanlık var olduğundan beri önemini hiç kaybetmemiştir. Barınma ve 
konforlu bir ortamda yaşama isteği hep olacaktır. Bu nedenle binaların en kritik bile-
şenlerinden biri olan tesisat ve iklimlendirmeye olan ihtiyaç sürecektir.
Ayrıca binaların yaşam sürelerini dolduracaklarını, yenilenmeleri gerekeceğini ve ge-
lişen teknolojilere ayak uyduracaklarını unutmamalıyız. Çoğalan nüfus doğrultusun-
da yeni binaların da gerekeceği bir gerçektir.

7. Henry Ford’un çok güzel bir sözü var. Diyor ki:  “Bir insanın üniversiteyi bitirmesine 
 yardım edebilirsiniz ama istemezse ona düşünmeyi öğretemezsiniz.”  
 Ben,  sizin düşünmek ve ezberlemek üzerine olan görüşlerinizi merak ediyorum. 
 Siz hep düşünen ve sorgulayanlardan mıydınız?  

 Bu sorunuza kısaca evet, demek isterim. Ancak insan öğrenme mekanizmasının 
temelde hafızaya, depolanan bilgilere ve bu bilgilere hızla erişime dayandığını unut-
mamak lazım. Bu açıdan bakıldığında ezberlemek de gerekmektedir. Hızlı ezberle-
yen ancak ezberlediği bu bilgileri doğru sınıflandıran, unutmayan ve gerektiğinde 
kullanabilen bir yapı olmalıdır. Öğrenmek bütün bu işlemleri doğru yapabilmek ile 
yakından ilişkilidir.

 Özetle düşünmek ön plandadır ancak onu destekleyecek ve besleyecek kadar 
bilginin de ezberlenmiş ve kolay erişilebilir şekilde beynimizde depolanmış olması 
şarttır.
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8. Paket yazılımlar ezberciliğe ve kolaycılığa sebep oluyor mu?

 Bir bakıma paket programlar kolaylık sağlamaktadır. Bu yazılımlar yapay zekâyla 
birleştirildiğinde her şeyi yapabiliyor izlenimi vermektedir. Elde edilen sonuç ise as-
lında sizin konuya ne kadar hakim olduğunuzla ilgili, sonuçları irdeleyecek ve mantıklı 
olup olmadığını sorgulayacak düzeyde bilginin olması lazım. Paket programa tanım-
lanan koşullar gerçekçi değilse elde edilecek sonuçlar da tartışmaya açık olur.
 
9. Mesleğe yeni başlayan herkesin en korktuğu şey hata yapmaktır. Mesleğe 
 başladığınızda yaptığınız hatalar oldu mu? Bu hataların üstesinden nasıl geldiniz?

 Hata yapmaktan korkmayarak üstesinden geldim. Burada biraz da özgüvenin 
olması gerekiyor. Eğer iyi bir eğitim alınmışsa ve analitik düşünme yeteneğini ka-
zanmışsanız korkacak bir şey yoktur. Soru sormaktan çekinmemek de önemli tabii, 
özellikle pratik gerektiren konularda bir ustaya sormak ve onu izlemek belki de en 
doğrusu.   

10. Mezun olunan okulun iş hayatındaki önemi nedir?

 Bu bir aidiyet konusudur. Aynı okulun mezunları, yılların verdiği birliktelikler nede-
niyle kendilerini birbirlerine daha yakın hissetmekte ve iş birliği yapma eğilimi göster-
mektedir. Bilinmeyene karşı duyulan kuşku ve belirsizlik kısmen karşılık bulmaktadır. 
Ortak bir geçmiş onlara aynı dili konuşma ve anlama olanağı da sunmaktadır.

 Bir de işin kalite tarafı vardır. Eğitim programları düzgün akredite üniversiteler bize 
daha fazla güven verir. Mühendislik eğitimi konusu planlanırken sanayinin yapısı ve 
teknolojik düzeyi de dikkate alınmalıdır. Nitelikli teknik eleman yetiştirebilmenin ilk 
adımı kaliteli bir lisans eğitimi verebilmektir. Eğitimin kalitesi, bağımsız kuruluşlarca 
denetlenmeli, akredite edilmelidir. ABD’de bu işlevi kısaca ABET olarak bilinen “Acre-
ditation Board for Engineering and Technology” üstlenmiştir. 1932 yılında kurulan bu 
kuruluşun amacı, ABD de mühendislik eğitimi veren üniversite ve kolejlerde mühen-
dislik ve mühendislikle ilgili eğitimi izlemek, değerlendirmek ve kalitesini belgelendir-
mektir. Ayrıca mühendislik eğitimini iyileştirmek, mevcut eğitim programlarının geliş-
tirilmesini ve modeller oluşturarak yeni mühendislik programları açılmasına öncülük 
ederek konuya, sanayiye ve mesleğe hizmet etmek hedeflenmektedir. Bu programa 
katılmak zorunlu olmayıp tamamen üniversitelerin isteğine bağlıdır.

 Türkiye’de de üniversiteler bu gelişmelere kayıtsız kalmamış, ABET ile ilişkiler 
sonrasında, 90’lı yılların sonunda, mühendislik programlarının ulusal akreditasyonu 

Her zaman ileriye bakmak, geleceği planlamak, zamanı 
iyi kullanmak, kendinize ve ailenize de zaman ayırmayı 
unutmamak gerekir. Sosyal hayat olmadan başarılı bir 
profesyonel hayat da olmaz.
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amacıyla Mühendislik Dekanları Konseyi tarafından, bugün mühendislik için Avrupa 
Akreditasyon Programı EUR-ACE içinde yer alan MÜDEK oluşturulmuştur. Bugüne 
kadar birçok devlet ve vakıf üniversitesi MÜDEK tarafından değerlendirilmiştir. MÜ-
DEK tarafından verilen ve diplomaların Avrupa ülkelerinde de geçerli olacağını belir-
ten bir belge verilmektedir.
    
11. Her iş başvurusunda referans isteniyor. Referansın iş başvurusundaki önemi nedir?  

 Referans tabii ki önemlidir ancak referansı torpil anlamında algılamamalıyız. Sizi 
tanıyan herhangi biri referans verebilir: Bir hocanız olabilir, ailenizden birisi olabilir 
veya bir iş arkadaşınız olabilir. Önemli olan içerisinde ne yazdığıdır.
Yurt dışında genellikle referansa çok önem verilir ve içeriğinde özgeçmiş şeklinde 
her yerden elde edinilebilecek bilgilerden çok daha özel hususlara yer verilmesi bek-
lenir. Davranışları, başkaları ile iletişimi, motivasyonu vb.
   
12. İklimlendirme sektöründe etkili birey olabilmek için genç mühendis adayları hangi 
 yazılım programlarında kendilerini geliştirmelidirler?

 Bugün artık Word – Excel gibi yazılımları herkes bilmektedir. Bunları daha ileri 
derecede kullanabilme örneğin Excel de bir makro yazabilme fark yaratabilir. Tabii 
AUTACAD veya benzeri bir çizim programı olmazsa olmazlardan. Bunların modelle-
me yapan özelliklerine hakim olmak ayrıcalık getirecektir. 

 Ayrıca mukavemet, akış analizi yapan ANSYS tipi bir yazılım, Soldworks, Catia 
olabilir. Bunlar tabii teknik altyapı için gerekli. Ancak bir de işin finans, muhasebe, 
proje yönetimi (Microsoft Project, Prima Vera vb.) tarafı var. Optimizasyon ve veri 
analizi, istatistiği de unutmamak lazım. Kısacası ne kadar çok deneyiminiz varsa o 
kadar değerli oluyorsunuz.

 Son olarak da günümüzde su, atık, elektrik, gaz, iletişim, yol, köprü, liman, tünel 
vb. konularda tasarım yapan, bunları kuran ve işleten özel ve kamu kurumları ve şir-
ketler tarafından kullanılan BIM ile mahallerin fiziki ve fonksiyonel özelliklerinin dijital 
ortamda üretilmek ve yönetilmek sektörün özellikle yurt dışında çalışabilmesi için 
vazgeçilmezdir.

13. Kendi işini kurmak mı, bir firmada çalışmak mı? Bu konuda görüşünüz nedir?

 Bu soruyu yanıtlamak çok zor. Çünkü burada kişisel özellikler öne çıkar. Birisi için 
firma olmalıyken diğerinde kendi firması daha iyi olabilir. Kişinin girişimciliği, satış ve 
pazarlamaya yatkınlığı, iletişim becerileri, liderlik vasıfları öne çıkabilir. Ancak bütün 
bu özellikler her iki tercihte de kişiyi ön plana çıkaracaktır. Kendi firmasını kuracak ve 
sürdürülebilir şekilde yönetecek bir kişi firmada da yönetici pozisyonlarına kolayca 
gelebilecektir.      

14. Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz? 

 Ankara Fen Lisesi (1970) ve İTÜ Makina Fakültesinden (1974) mezun oldum. 
Fullbright ve TÜBİTAK şeref bursiyeri olarak ABD’de, Syracuse University de M.Sc. 

amacıyla Mühendislik Dekanları Konseyi tarafından, bugün mühendislik için Avrupa 
Akreditasyon Programı EUR-ACE içinde yer alan MÜDEK oluşturulmuştur. Bugüne 
kadar birçok devlet ve vakıf üniversitesi MÜDEK tarafından değerlendirilmiştir. MÜ-
DEK tarafından verilen ve diplomaların Avrupa ülkelerinde de geçerli olacağını belir-
ten bir belge verilmektedir.
    
11. Her iş başvurusunda referans isteniyor. Referansın iş başvurusundaki önemi nedir?  

Referans tabii ki önemlidir ancak referansı torpil anlamında algılamamalıyız. Sizi 
rhangi biri referans verebilir: Bir hocanız olabilir, ailenizden birisi olabilir 

şınız olabilir. Önemli olan içerisinde ne yazdığıdır.
eransa çok önem verilir ve içeriğinde özgeçmiş şeklinde 

lerden çok daha özel hususlara yer verilmesi bek-
otivasyonu vb.

mühendis adayları hangi 

a ileri 
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(1976) ve University of California, Berkeley de Ph. D. (1980) derecelerini elde ettim. 
Bu arada Lawrence Berkeley Laboratuvarında araştırmacı olarak çalıştım. Daha son-
ra ABD’de Union Carbide firması Araştırma Merkezinde bir yıl görev yaparak Alexan-
der Von Humboldt bursiyeri olarak Almanya’da Universitaet Karlsruhe (TH) ya gittim. 
1984 yılında Almanya’dan döndüm, TÜBİTAK ve Demirdöküm’de çalıştıktan sonra 
1996’da Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesine geçerek Profesör ünvanını al-
dım. Aynı üniversitede Makine Fakültesi dekanı olarak görev yaptım; hâlen İstanbul 
Aydın Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi dekanıyım. 

 1987’den beri Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Yeditepe Üni-
versitesi, Okan Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Gedik Üniversitesi ve Hava 
Harp Okulunda ısı tekniği, tesisat, iklimlendirme, sayısal yöntemler, modelleme, si-
mülasyon ve optimizasyon konularında çeşitli dersler vermekteyim. Birçok doktora 
ve lisansüstü tez yönettim, ulusal ve uluslararası araştırma ve endüstriyel projeler 
yürüttüm. 

 İngilizce ve Almanca biliyorum, çeşitli ulusal ve yabancı ödüller kazandım; birçok 
kitap, makale ve bildirim yayımlandı. Termoklima dergisinde yazılarım çıkmaktadır. 

 ISKAV - Isıtma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı, TTMD - Türk Tesisat Mühendisleri 
Derneği, ISKID - Isıtma Soğutma Klima İmalatçıları Derneği, MTMD - Mekanik Tesisat 
Müteahitleri Derneği üyesiyim.
  
15. Mesleğiniz size manevi doyum sağladı mı? Hiç pişman oldunuz mu? 
 Başka bir meslek seçmiş olmayı hiç düşündünüz mü?

 Bir ara doktor olmayı düşünsem de mühendis olmaktan çok memnunum. Bu-
gün gelinen aşamada gelecek teknolojinin, yani mühendislerin. Bütün disiplinler ve 
meslekler teknoloji olmadan ilerleyemiyor. Yapay zeka ve robotlar bütün mesleklerin 
yerine geçebilir, ancak mühendislerin değil, aslında onları yaratanlar büyük ölçüde 
mühendislerin kendisi.

 Bu meslek bana aynı zamanda eğitimim sırasında yurt dışında okumayı, orada 
çalışmayı ve en önemlisi farklı yaşam tarzlarını ve düşünme yapılarını tanıma olanağı 
sundu.
   
16. Üniversitede okurken dal seçimine nasıl karar verdiniz? Neden iklimlendirme dalına  
 yöneldiniz? Önceden bir bilginiz var mıydı?

 Aslında ilk başta iklimlendirme seçmemiştim. Yurt dışında eğitimim sırasında da 
tercihim motorlar ve yanmaydı, doktora tezimi bu alanda yazdım. Daha sonra Türki-
ye’ye dönünce kendime en yakın konu olarak kömürü ve enerji üretimini bularak özel-
likle o zamanlar yeni bir teknoloji olan akışkan yataklı yakma sistemlerine yöneldim. 
Ancak çevre sorunları nedeniyle ülkemizde o konu da ilginçliğini kaybedince iklim-
lendirme dalına ilgi duydum. Bugün sektörün geldiği yer göz önüne alınırsa isabetli 
bir karar verdiğim anlaşılmaktadır. 
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17. Sizinle birlikte aynı devrede mezun olan birçok öğrenci vardı, sizi diğerlerinden ayırt  
 eden fark neydi? 

 Bu soruyu belki de benden çok, beni tanıyanların ve arkadaşlarımın yanıtlaması 
daha doğru olurdu. Ancak objektif olarak değerlendirildiğinde, belki iyi okullarda oku-
muş olmam, başarılı bir eğitim geçmişimin olması, okul birincisi olmam, yurt dışında iyi 
bir üniversitede doktora yapmaya kabul edilmiş olmam, hocalarımla ve arkadaşlarımla 
iyi ilişkilerimin olması, araştırmacı kimliğim ve yabancı dil biliyor olmam sayılabilir.  
     
18. Meslekte karşılaştığınız olumsuzlukların üstesinden nasıl geldiniz? Hiç bırakıp gitmek  
 istediğiniz oldu mu? Pes ettim dediğiniz zamanlar oldu mu? Devam etmenizi ne sağladı? 

 Olumsuzluklarla karşılaşmak kaçınılmazdır, hayat ve meslek her zaman toz pem-
be değildir. Genelde iyimser bir kişiliğimin olması bana devam etmede en büyük yar-
dımcı olmuştur. Pes etmek karakterime pek uymamaktadır. Çalışarak ve sabrederek 
her olayın ve sorunun üstesinden gelinebileceğine inanırım, bu çoğu zaman öyle de 
olmuştur. Bu konuda ailemin, eşimin ve arkadaşlarımın katkılarını hiçbir zaman unut-
mam. Arkanızda birilerinin olduğu hissi insanı her zaman motive eder. İnançlı olmak 
insana huzur verir ve insanlara güvenmek büyük bir itici güçtür. 
     
19. Günde ortalama kaç saat çalışırsınız?

 Aslında böyle bir rutin yaşamım yok; gerektiği kadar demek daha doğru olur. 
Bunu tembellik olarak algılamamak lazım, aslında çok çalışmak gerektiğine inanırım 
ve benim için “gerektiği kadar” kıstası odur. Hayatımda çoğu zaman birden fazla işi 
aynı anda yapmak zorunda kaldığımdan normalin üzerinde bir tempom olmuştur. 
Hem akademik hayatı hem de sanayi ile ilişkileri hem de sosyal toplum ve mesleki 
kuruluşlar içerisinde yer almayı bir arada yürütmeye çalıştım.
   
20. Hayattan aldığınız en büyük ders neydi sizin için?

 Her zaman ileriye bakmak, geleceği planlamak, zamanı iyi kullanmak, kendinize 
ve ailenize de zaman ayırmayı unutmamak. Sosyal hayat olmadan başarılı bir profes-
yonel hayat da olmaz.  
   
21. Meslekteki değişimlere nasıl ayak uyduruyorsunuz? 

 Okuyarak, çalışarak, gençlerle iletişimi sürdürerek, yeniliklere ve teknolojiye me-
rakımı kaybetmeyerek. Akademisyen olmak bize bu olanağı fazlasıyla veriyor. Hem 
yurt içi hem de yurt dışı sempozyumlara, kongrelere, konferanslara ve fuarlara ka-
tılmaya, en azından uzaktan da olsa izlemeye çalışırım. Bu tip organizasyonların 
sektörün gelişmesinde çok önemli yeri vardır. Sektör çalışanlarının yenilikleri takip 
etmesine, yeni teknolojilerle tanışmasına, yeni işbirlikleri ve bağlantılar kurmasına 
yardımcı olmaktadır. Daha da önemlisi bilim ve teknolojiyi bir araya getirmektedir. Bu 
tip toplantıların ülkemizde düzenlenmesi ve ilgi görmesi, hem sektörü güçlendirmek-
te, hem de bizlere vizyon kazanma fırsatı yaratmaktadır.
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MEHMET EMİN BULAK 
ARÇELİK LG GENEL MÜDÜRÜ

GEÇMİŞTE NE KADAR 
BAŞARILI OLURSANIZ OLUN 
ÇALIŞMADAN GELECEKTE 
BAŞARILI OLAMIYORSUNUZ
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1. Size göre makine mühendisliği alanında başarılı olmak için bir mühendiste olması 
 gereken vasıflar nelerdir?

 Bir kere günümüzde, “uzman mühendis” tanımı değişti. Eskiden bir ürünün tasa-
rımını başarılı bir şekilde yapan ve tasarladığını üreterek istediği sonucu alan veya 
üretim tecrübesi olan kişi “uzman mühendis” olarak tanımlanmaktaydı. Fakat bugün 
artık bilgisayar destekli programlarla bu süreçler değişti ve bir mühendiste olması 
gereken en önemli vasıf, yaratıcılık olarak ön plana çıktı. Geçmişte yaratıcılık maliyet-
leri çok yüksekti, yeni bir düşünceyi hayata geçirmeye çalıştığınızda, bunun tasarım 
aşamasından devreye alınmasına kadar geçen süreç çok uzundu. Bugün geldiğimiz 
noktada ise, bu süreç kısaldı ve başarısızlık maliyetleri azaldı. Bu nedenle de daha 
yaratıcı, daha farklı çözümler üreten mühendisler ön plana çıktı. Günümüzde artık 
bilgisayardan, elektronikten, ağ bağlantılı sistemlerden uzak bir mühendisin başa-
rılı olabilme şansı yoktur. Makine mühendisi dahi olsa, elektronik, bilgisayar ve ağ 
bağlantılı cihazlar konusunda bilgisinin olması gerekiyor. Geçmişte bilgi, beceri, tec-
rübe ön plandayken, bugün tasarımdan üretime kadar analiz ve bilgisayar destekli 
programları iyi kullanan ve bu programların son versiyonlarına hâkim mühendisler ön 
plana çıkıyor. Bu sebeplerle, sürekli araştıran, iletişimi yüksek ve esnek düşünebilen 
mühendislere olan ihtiyaç gün geçtikçe artıyor.

2. Sektörde yeni mezun bir mühendisi neler bekliyor ve sektörün yeni mühendislerden  
 beklentileri nelerdir?

 Sektörün yeni mezun mühendislerden beklentisi öncelikle; yaratıcılık, araştırma-
cılık ve iletişiminin yüksek olmasıdır. Kendi uzmanlık alanı dışında, tüm temel mü-
hendislik bilimlerini takip etmeli, müşteri beklentilerini anlayabilecek, o doğrultuda 
sistem ve ürün geliştirebilecek kabiliyette olması gerekiyor. 

Mühendislikte yapılan hatadan sonra yapılmaması 
gereken hata ise bu hatayı gizlemektir. Kurumsal 
şirketlerde hatanızı dürüstçe yöneticiniz ve iş 
arkadaşlarınız ile paylaştığınız zaman hem tecrübenizi 
onlarla paylaşmış hem de onların çözüme ortak 
olmalarını sağlamış olursunuz.
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3. Sektörde hangi disipline ihtiyaç var? Hangi disiplin için insan kaynağı sıkıntısı yaşanıyor?

 Aslında tüm bölümlerde kaliteli insan kaynağı sıkıntısı yaşanmaktadır fakat bunun 
en uç noktası Ar-Ge departmanıdır. Sektörde öncelikle, Ar-Ge süreçlerinde kaliteli, 
uzman insan kaynağı sıkıntısı yaşanıyor.   

4. Makine Mühendisliği çok geniş bir alan ve şöyle bir algı var, makine mühendisliği 
 mezunu isen döküm atölyesine de başvurursun, tesisat da yapabilirsin, 
 üretimde de çalışabilirsin. Hâlbuki hepsi birbirinden o kadar farklı ki. 
 Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

 Bizim dönemimizde üniversite eğitiminde makine mühendisliği ile ilgili genel ve 
temel eğitimler alındıktan sonra sektörel bazda bir ayrışma olurdu fakat o da çok 
keskin ve sektöre özel bir ayrışma olmuyordu. Üniversite sanayi iş birliği kavramı 
yoktu. Bu nedenle bu algı oluşmuştu. Günümüzde ise mühendis işe alımlarında se-
çimlerimizi yaparken termodinamik, ısı tekniği, akışkanlar mekaniği gibi bizim sektö-
rümüze uygun ana bilim dallarında bilgi sahibi olan arkadaşları tercih ediyoruz. Bu 
konudaki en büyük sıkıntı üniversite sanayi iş birliğinin yeterli seviyede olmamasıdır. 
Üniversite sanayi işbirliğini ve üniversitelere entegre teknokentleri geliştirerek mü-
hendislerin çalışacakları alanlardaki bilgi ve tecrübelerini arttırmamız sayesinde bu 
algıdan kurtulabiliriz. Bugün hâlâ devam eden genel algı ise, üniversiteden mezun 
olan arkadaşlarımızın aldığı diploma ‘‘Makine mühendisliği yapabilir.’’ sertifikasıdır, 
çalışma hayatında edinilen tecrübe ve bilgi birikimi ile makine mühendisi olunur. Bu 
nedenle, şirketler makine mühendisleri işe alımlarında, genel yetenek olarak tanım-
layabileceğimiz sayısal ve sözel testler, kişisel envanter testleri (yaratıcılık, takım ça-
lışmasına yatkınlık, karar verme mekanizmaları, yorumlama kabiliyetleri, vb.) ve vaka 
çalışmaları yaparak ilk aşama seçimlerini yaparlar. Kendi sektörüyle ilgili bilgi birikimi 
daha çok yönetici görüşmelerinde ön plana çıkar. Özellikle üretim ve/veya tasarım 
yapan firmalarda buna önem verilmesi, ihtiyaca ve kişinin uzmanlık derecesine uy-
gun teknik testlerin veya sorgulamanın yapılması gerekiyor.  

5. İklimlendirme sektöründe, uluslararası rekabet anlamında ne gibi proje ve girişimlerde 
 bulunulmaktadır? 

 İklimlendirme sektörü, ülkemizde oldukça ön planda olan bir sektördür. Bunun 
ana nedeni de inşaat sektörünün ülkemizde çok hızlı gelişimidir. Özellikle ülke coğ-
rafyası nedeniyle bizim inşaat firmalarımız yurt dışında büyük projeler yapıyor ve 
elektrik-mekanik tesisat projelerinde yerli firmaları tercih ediyorlar. Bu nedenle ulus-
lararası rekabette hem çevre ülkeler olarak baktığımızda, hem de ülkemiz içinde ya-
pılan büyük yatırımlar sayesinde, iklimlendirme sektörü uluslararası rekabette ön pla-
na çıkmaktadır. Büyük klima santralleri dışında tüm ekipmanların üretimi Türkiye’de 
yapılabiliyor. Bizdeki ana eksiklik, üretim yatırım maliyeti yüksek olan kompresör ve 
elektronik gibi ana maliyeti oluşturan parçalardaki dışa bağımlılık. Ancak iklimlen-
dirme sektörü dediğiniz zaman pazarlanan ürün; proje ve sistem tasarımı ve bunun 
uygulamasıdır. Ülkemizde bu konudaki tecrübe çok ileri düzeyde olduğu için iklim-
lendirme sektöründe oldukça rekabetçi olduğumuzu söyleyebiliriz. 
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6. Sektörün geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz?

 Bizim sektörümüzün; yeni binalara sistemlerin kurulmasından mevcut sistemlerin 
yenilenmesine ve bakımına kadar sürekli büyüme trendinde olması nedeniyle diğer 
sektörlere göre avantajlı konumda olduğunu düşünüyorum. İklimlendirme sektörün-
de müşteri konforunu sağlıyor ve yaşam kalitesini arttırıyoruz. Teknolojinin gelişme-
si ve müşteri beklentilerinin artması nedeniyle sağlayabileceğiniz konfor sizin hayal 
gücünüzle değişiyor. Bunun sonucu olarak ürün kalitesi ve teknolojisindeki sürekli 
gelişme ise değişim pazarını büyütüyor. Bir diğer faktör olarak, küresel ısınma veya 
son dönemde daha rağbette olan tanımıyla, iklim değişikliği nedeniyle iklimlendirme 
sektörünün de gelişimi ve gereksinimleri artıyor. Tabi şunu da eklemek isterim: küre-
sel ısınma nedeniyle sektöre ihtiyaç artarken sektöründe çevreye karşı sorumlukları 
artıyor. Bu nedenle küresel ısınma faktörleri daha düşük soğutucu gazlar kullanıyor 
ve daha az enerji tüketen yeni ürünleri devreye alıyoruz. Bu şekilde bakıldığında 
insanlarda çevre bilinci oturdukça mevcut sistemlerin yenilenmesiyle de sektörde 
önemli gelişmeler olacağını düşünüyorum. 

7. Henry Ford’un çok güzel bir sözü var. Diyor ki:  “Bir insanın üniversiteyi bitirmesine  
 yardım edebilirsiniz ama  istemezse ona düşünmeyi öğretemezsiniz.”  
 Ben,  sizin düşünmek ve ezberlemek üzerine olan görüşlerinizi merak ediyorum. 
 Siz hep düşünen ve sorgulayanlardan mıydınız?  

 Üniversitede öğrenci ve araştırma görevlisi olduğum dönemde en büyük sıkıntım, 
sınav sisteminin formül ezberleme üzerine kurulması olmuştu. Bu konuda görüştü-
ğüm Aerodinamik bölüm başkanımız bir vize sınavını defter kitap açık olacak şekilde 
kurguladı. Sistemler ve formüller arası ilişkileri kurarak çözüme gidilecek sorular ta-
sarlandı. Başarı oranı yüzde yetmişlerden yüzde yirmilere düştü. Çünkü sınav soru-
larının nitelikleri değişti. Üniversite eğitiminde ezber sisteminden düşünme sistemine 
geçmek için ilköğretimden itibaren eğitim sisteminin bunu desteklemesi gerekiyor.

 Günümüzde tasarım programları var. Hem sistem tasarım aşamasında, hem ana-
liz aşamasında bu programlar ile zaten ihtiyacınız olan formüllerin hepsi yazılımın 
içinde ileri düzeyde var. Bunları sizin ezbere bilmeniz gerekmiyor. Sizin sadece bu 
programların nasıl kullanıldığını, analiz sonuçlarının nasıl yorumlandığını ve ihtiyacı-
nız olan simülasyon programlarını nasıl geliştireceğinizi bilmeniz gerekiyor. Geçmişte 
mühendislikte yeni bir fikrin, buluşun deneme maliyeti yüksekti. Ancak bugün bu 
maliyetler, yazılımlar, 3D yazıcılar gibi teknolojik gelişmeler ile oldukça düşüktür. Yani 
yeni bir fikri veya buluşu devreye almak çok daha kısa sürelerde, çok daha az emekle 
olabiliyor. Bu nedenle eskiden doğru olan bu soru, günümüzde geçerliliğini yitirmiştir. 
Bütün mühendislerin hem tasarımda hem üretimde analiz programlarını ve veri ana-
lizini çok iyi bilmeleri gerekiyor. Bizim dönemimizde integral, türev ve yüksek analiz 
formülleri önemli iken, bugün artık veri analitiği çok daha ön plana çıktı. 
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Eğer kişiler bir farklılık yaratmak istiyorlarsa kendi 
bilgi ve becerilerini kullanarak disiplinli bir şekilde 
çok tempolu çalışmalılar. Ancak bu şekilde çalışarak 
diğerlerine göre farklılık yaratırlar. Bunun için de 
işin daha basit düzeydeki noktalarında da çalışmak 
gerekiyor. İş hayatımın başında değilse de, sonradan 
edindiğim tecrübe; geçmişte ne kadar başarılı olursanız 
olun çalışmadan gelecekte başarılı olamıyorsunuz.
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8. Paket yazılımlar ezberciliğe ve kolaycılığa sebep oluyor mu?

 Paket yazılımlar işinizi hızlandırıyor ancak kolaycılığı desteklemiyor. Bu yazılımlar 
girdiğiniz verilere, belirlediğiniz sınır koşullarına ve spektlere göre çıktı veriyor. Bu 
nedenle paket yazılımlarının girdi-çıktı ilişkisini, çıktıların analizini ve çözümlerini bil-
meniz gerekiyor. Aslında uzman mühendisten bizim beklentimiz artık tek bir dalda 
değil, bütün disiplinlerden bilgi sahibi olması ve gelişmeleri güncel takip etmesidir. 
Bu açıdan bakıldığında eskiden iyi bir tasarım yapan, hızlı düşünen, tecrübesi olan 
kişiler uzman mühendis ve tercih sebebi olurken günümüzde ise bütün teknolojiler-
den bilgi sahibi olan, sadece tasarımı değil malzeme, kalıp, üretim ve IT teknoloji-
lerinde ki gelişmeleri de takip eden kişiler ön plana çıkıyor. Bu nedenle aslında bu 
yazılımlar kolaycılığı desteklemiyor, aksine sürekli kendinizi güncel tutmayı, program-
ları ihtiyaca göre geliştirmeyi ve sonuçlarını analiz ederek hızlı çözüm üretmeyi gerek-
tiriyor. Değişen müşteri beklentileri ve teknolojik gelişmeler nedeniyle zamanımızda 
en önemli konu hız oldu. Daha önce iki yılda yapılan platform bir ürün günümüzde 
altı ayda yapılabiliyor. Bu da yaratıcı fikirlerin hayata geçmesini hızlandırıyor. Buna 
ayak uydurmakta aslında geçmişe göre çok daha zor. Hepimiz ofis programlarını 
kullanıyoruz. Ancak bilgisayarımıza yüklü olan 2019 versiyonunu 2010 yılında aldığı-
nız eğitim bilgisi ile kullanıyorsanız tüm güncellemeleri takip eden birine göre daha 
kalitesiz bir çıktıyı daha uzun sürede üretirsiniz. Paket yazılımlar geçmişe göre işimizi 
çok kolaylaştırdı. Ancak günümüz rekabet koşulları göz önüne alındığında çok daha 
zorlaştırdı. Bir makine mühendisinin de elektronik veya bilgisayar mühendisi kadar 
olmasa dahi sensörler, ağ bağlantıları, otomasyon hakkında bilgisi olması lazım, 
özetle tüm teknolojileri takip edebilmesi lazım.  

9. Mesleğe yeni başlayan herkesin en korktuğu şey hata yapmaktır. Mesleğe 

 başladığınızda yaptığınız hatalar oldu mu? Bu hataların üstesinden nasıl geldiniz?

 Mesleğe başladığımda önemli hatalarım oldu.  Ancak yaptığım hatalar sonucun-
da sürekli bir tecrübe kazandım. Bizim çocukluktan beri gelen hem alışkanlıklarımız 
hem eğitimimiz nedeniyle hata yapmak korktuğumuz bir şey. Geçmişte hata yap-
manın maliyeti yüksekti. Tasarımda önce bir sistem veya parça düşünüyorsunuz, 
sonra rapido ve cetvel kullanarak teknik resmini çiziyorsunuz, prototip kalıp ile ilk 
çıktıyı alıyorsunuz. Ancak bu aşamada sistem veya parçanın doğru olup olmadığını 
görüyorsunuz. Bu nedenle geçmişte ürünün prototip aşamasına kadar çok önemli 
süreler ve maliyetler harcanıyordu. Bu maliyetler nedeniyle insanlar yeni fikirler, yeni 
geliştirmelere açık değildi. İşleri tecrübe ile ve bilinen yöntemlerle en doğru ve hızlı 
yapan kişiler ön plana çıkıyordu. Yeni bir fikrin denenmesi ise ancak yöneticilerin/uz-
manların onayı doğrultusunda hayata geçirilebiliyordu. Hâlbuki bugün baktığınızda, 
işe yeni başlayan kişiler bile rahatlıkla kendi başlarına yeni fikirlerini hayat geçirebi-
lirler. Geçmişte hata maliyetleri yüksek olduğu için biz hata yapmaktan çekinirdik 
ama bugüne baktığımızda aşırıya kaçmadıkça bunun bir anlamı yok. Kişilere tecrübe 
kazandırır, yaratıcılıklarını geliştirir. 

Paket yazılımlar ezberciliğe ve ko

yazılımlar işinizi hızlandırıyor a
rilere, belirlediğiniz sınır koşull

yazılımlarının girdi-çıktı ilişkisini
Aslında uzman mühendisten biz

 kolaycılığa sebep oluyor mu?

r ancak kolaycılığı d
şullarına ve sp

ini, çıktıla
bizi
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 Yapılan hatanın üstesinden gelmek için bu konuda daha fazla araştırarak bilgi ve 
beceriyi arttırmak ve emek sarf etmek gerekiyor. Kurumsal şirketlerdeki yönetimler de 
insanların yaratıcılıklarını ve araştırmacılıklarını ön plana çıkarmak istedikleri için bu 
maliyetleri göz önüne alıyor ve destekliyor.  

 Mühendislikte yapılan hatadan sonra yapılmaması gereken hata ise bu hatayı 
gizlemektir. Kurumsal şirketlerde hatanızı dürüstçe yöneticiniz ve iş arkadaşlarınız ile 
paylaştığınız zaman hem tecrübenizi onlarla paylaşmış hem de onların çözüme ortak 
olmalarını sağlamış olursunuz. 

10. Mezun olunan okulun iş hayatındaki önemi nedir?

 Bizim dönemimizdeki üniversite eğitimi ile günümüz üniversite eğitimi arasında 
çok fark var. Bizim dönemimizde bazı üniversiteler, üretim, tasarım gibi yoğun mü-
hendislik ihtiyacının olduğu şirketlerde ön plana çıkıyordu. Bazı üniversiteler ise iş 
geliştirme, yönetim kademelerinde daha faydalı eğitimler veriyorlardı. Ancak günü-
müzde özel üniversiteler, üniversite sanayi iş birlikleri, teknokentler, eğitim içerikleri, 
yurt dışı programları ile üniversiteler farklılaşma sağlıyorlar. Benim kişisel görüşüm, 
üniversitede alınan altyapı üzerine iş hayatının daha belirleyici olduğu, kişisel yet-
kinliklerin kariyer gelişiminde daha önemli olduğudur. Bu nedenle üniversiteleri çok 
fazla kategorize etmemek gerekir. Ancak şirketlerin mühendis ihtiyaçları için bahset-
tiğim kriterler doğrultusunda hedef üniversiteleri belirlemeleri, bu üniversitelerle iş 
birliklerini geliştirerek doğru kaynak yaratmaları gerekir.   

11. Her iş başvurusunda referans isteniyor. Referansın iş başvurusundaki önemi nedir?  

 Bir kere geçmişte muhakkak referanslar ön plandaydı. Ben yaklaşık otuz yıl önce 
Arçelik’te işe girerken bir arkadaşımın referansı ile geldim. Ancak günümüzde iş ilan-
ları ve başvuruları internet ortamında herkese açık oluyor ve referans işinden kurtul-
mak için tüm kurumsal şirketler bir ön değerlendirme yapıyorlar. Önce bir yabancı 
dil sınavı oluyor, sonra sayısal yetenek ve sözel yetenek sınavı oluyor. Bunları geçin-
ce de “Case Study”ler oluyor. Birçok firma işe alım sürecini outsource ederek son 
aşamada devreye giriyorlar. Değerlendirme sürecinde başarılı olanların içinde, her 
şey eşit olduğunda referansı dikkate alabilirsiniz. Ancak değerlendirme sürecinin 
gelişmesinden sonra çok uzun süredir sadece referansı nedeniyle işe aldığım bir kişi 
olmadı. Referans sorgulamasını genelde pozitif anlamda değil de negatif anlamda 
yapıyoruz. Bir işten ayrıldıysa neden ayrıldığını sorgulamak için referansları arıyoruz.   

12. İklimlendirme sektöründe etkili birey olabilmek için genç mühendis adayları hangi 
 yazılım programlarında kendilerini geliştirmelidirler?

 Termodinamik ve ısı transferi konusunda yazılım programları çok gelişmiş durum-
da, bu konuda kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Genel mühendislik olarak baktığı-



111Mesajınız Var

nızda özellikle CAD/CAM ve yine IoT ile birlikte veri analizi programlarını kullanabil-
meli. Yaptığı işe göre kendisini hangi program konusunda geliştirmesi gerektiğine en 
iyi kişinin kendisi karar verecektir. 

13. Kendi işini kurmak mı, bir firmada çalışmak mı? Bu konuda görüşünüz nedir?

 Bu soruyu, aileden gelen bir imkân ve ticaret kültürü yoksa üniversitede düşün-
memek lazım. Buna üniversiteden sonra karar vermek daha doğru olacaktır. Önce-
likle kurumsal bir firmada, değişik disiplinlerde çalışarak kendilerini geliştirdikten ve 
tanıdıktan sonra karar vermelerini tavsiye ederim. Sektörde fark yaratacaklarına ve 
başarılı olacaklarına inanıyorlarsa o zaman kendi dallarında iş kurmalarını öneririm. 
Ancak sistem içinde başarılı olduklarını düşünüyorlarsa bir firmada çalışmaya de-
vam etmek en doğrusu olacaktır. Girişimcilik ayrı bir yetenek istiyor, kurumsal bir 
şirkette başarılı olmak ayrı bir yetenek. Ayrıca kurumsal şirketler bir dönüşüme baş-
ladı, uzman mühendislerin de yöneticiler düzeyinde maddi gelir alması sağlandı. Bu 
kurumsal firmalarda iyi bir mühendis iseniz, yaptığınız işi çok iyi analiz edebiliyor ve 
diğerlerinden farklı yapabiliyorsanız uzman mühendis olarak da yüksek gelirler elde 
edebilirsiniz. Genel kanı yönetim kabiliyeti olsun olmasın yönetici olmak uzman ol-
maktan iyidir. Bu algı artık kurumsal şirketlerde kırıldı ancak toplum beklentisinde ma-
alesef henüz kırılmadı. Kendi işinizi kurabilmek için iletişiminizin, pazarlama ve finans 
tecrübenizin olması gerekiyor. Ayrıca çalışan yönetimi çok daha ön plana çıkıyor ve 
finansman riskiniz var. Bu konuda da sıfırdan başlayıp başlangıçta çok zorluklar çek-
tikten sonra çok iyi noktalara gelmiş başarılı arkadaşlarım var.      

14. Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz? 

 1960 doğumluyum. İstanbul Erkek Lisesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mü-
hendisliği Bölümü ve İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği yüksek lisans 
bölümlerinde okudum. Üniversitede yüksek lisans yaparken aynı zamanda araştırma 
görevlisi olarak çalıştım, ilk iş hayatıma böyle başladım. Sonrasında kurumsal şirket-
lerde çalıştım. 30 yıldır Koç Holdingdeyim. Arçelik’te genel olarak Ar-Ge ve Üretim 
bölümlerinde çalıştım. Üst düzey yönetime geçtikten sonra Üretim Teknolojileri, Satış 
Sonrası Hizmetler Direktörlüğü ve Satın alma Direktörlüğü yaptım. Bir üretim şirketi 
düşündüğünüzde, satın almadan tüketici hizmetlerine kadar tüm süreçlerde bulun-
dum. Sadece pazarlama ve satışta bulunmadım. Son 2 yıldır da Arçelik LG’de Genel 
Müdür olarak görev yapmaktayım.
 
15. Mesleğiniz size manevi doyum sağladı mı? Hiç pişman oldunuz mu? 
 Başka bir meslek seçmiş olmayı hiç düşündünüz mü?

 Mühendislik olarak baktığımda özellikle Arçelik’ten sonra manevi doyum sağla-
dım. Mühendislikte, tasarımını yaptığınız ve/veya yeni bir üretim prosesiyle ürettiğiniz 
bir ürünü piyasada gördükten sonra mesleki doyum sağlayabiliyorsunuz. Bu da ge-
nellikle Türk sermayeli firmalarda olabiliyordu. Ülkemizde artık kendi ürünlerini geliş-
tiren, özgün tasarım yapan ve bunları ürün hâline getirebilen birçok Start-Up firma-
mız oldu. Bizim zamanımızda yeni tasarım yapmak büyük şirketlere özgü oluyordu. 
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Ancak bu firmalarda uzman mühendisler, mühendisler, teknik resimleri ve tasarımları 
yapan teknikerler vardı. Kendi tasarımını geliştirmek için geniş bir ekibe ihtiyaç duyu-
luyordu.  Şimdi bu süreçler kısaldığı için küçük firmalarda bu geliştirmeleri yapabili-
yorlar.    
Ben ise bu imkânı mühendis olarak Arçelik’te yakaladığımı düşünüyorum. Yöneticilik 
dönemimde de üretim ve tasarım ekiplerini yönlendirmek ve teknik konularda karar 
verme imkânları oluştuğu için mesleki tatminimi sağladım. Başka bir meslek seçmiş 
olmayı ise tabi ki düşündüm. İnsanın zevk aldığı işi yapması gerekiyor. Ben bu işten 
yeterince zevk aldım ama biliyorum ki bir futbolcu olsaydım daha büyük zevk alırdım. 
Denemedim de değil ama yeteneklerim el vermediği için mühendisliği seçtim. Dok-
tor olabilirdim ama daha çok bizim dönemimizde ezbercilik olarak düşünüldüğünden 
ve ben matematik fizik derslerimde daha başarılı olduğumdan mühendislik mesleği 
ön plana çıktı. Ancak sonradan anladım ki doktorluk mesleğinde de yaratıcılık, yenilik 
ve takım çalışması başarıda çok önemli oluyor. 

16. Üniversitede okurken dal seçimine nasıl karar verdiniz? Neden iklimlendirme dalına  
 yöneldiniz? Önceden bir bilginiz var mıydı?

 Ben uçak mühendisliği mezunu olduğum için bu soruya cevap veremeyeceğim. 
Neden iklimlendirme dalına yönelmeli derseniz, daha önce de bahsettiğim gibi iş 
imkânları çok fazla, ülkenin bilgi ve rekabet düzeyi yüksek, manevi doyum alabilece-
ğiniz bir dal ve yaptığınızı sahada uygulayabildiğiniz bir meslek olması. 

17. Sizinle birlikte aynı devrede mezun olan birçok öğrenci vardı, sizi diğerlerinden ayırt  
 eden fark neydi? 

 Arkadaşlarımın önemli bir bölümü kendi işlerini yapıyor. Mekanik tesisat ve iklim-
lendirme üzerine şirketi olan arkadaşlarım olduğu gibi danışmanlık, üst düzey yö-
neticilik yapanlar da var. Eğer kişiler bir farklılık yaratmak istiyorlarsa kendi bilgi ve 
becerilerini kullanarak disiplinli bir şekilde çok tempolu çalışmalılar. Ancak bu şekilde 
çalışarak diğerlerine göre farklılık yaratırlar. Eğer üretim yapıyorsa mecazi söylem-
le elini yağa sokacak, eğer tasarım yapıyorsa kullandığı malzemenin toleranslarına, 
teknik özelliklerine kadar her detayı bilecek. Bunun için de işin daha basit düzeydeki 
noktalarında da çalışmak gerekiyor. Hemen “Ben oldum!”, “Ben her şeyi biliyorum!”, 
“Artık en iyi mühendis benim!” demeden yoğun çalışmaları gerekiyor. Yöneticilik için 
sadece kendi süreçleri değil, şirketin ilgili tüm süreçleri hakkında bilgi sahibi olması 
gerekiyor. İş hayatımın başında değilse de, sonradan edindiğim tecrübe; geçmişte 
ne kadar başarılı olursanız olun çalışmadan gelecekte başarılı olamıyorsunuz. 
     
18. Meslekte karşılaştığınız olumsuzlukların üstesinden nasıl geldiniz? 
 Hiç bırakıp gitmek istediğiniz oldu mu? Pes ettim dediğiniz zamanlar oldu mu? 
 Devam etmenizi ne sağladı? 

 Meslekte karşılaştığım olumsuzlukların üstesinden, hırs ve çalışma azmimle gel-
dim. Kurumsal şirketlerde yöneticiler o pozisyona gelene kadar birçok eğitimden 
geçtikleri için tecrübeleri ile olumsuzlukların üstesinden gelmenizde size destek olu-
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yorlar. Bir olumsuzluk olduğunda, “Seninle yolları ayıralım.” demiyorlar, “Bu işi nasıl 
çözeriz?” diyorlar. Çözülemiyorsa da “Bundan ne ders aldın?” diye soruluyor. Kobi-
lerde, patron şirketlerinde bu bir miktar daha zor. 
 
Hiçbir zaman pes etmedim. Eğer hak ettiğinizi alabileceğinizi düşünüyorsanız ve 
kendinize güveniyorsanız devam edersiniz, pes etmezsiniz.   
 
19. Günde ortalama kaç saat çalışırsınız?

 Günde yaklaşık 12 saat ofiste çalışıyorum. Ancak günümüzde bunu söylemek 
mümkün değil, her yerde ve her zaman ulaşılabilir ve bilgiye ulaşabilir durumdasınız. 
Ofis yaşamında yönetim toplantıları, birlikte fikir geliştireceğimiz toplantıları mesai 
saatlerinde yapmamaya özen gösteririm. Mesai saatlerinde herkesin planlı işi var, ça-
lışanların karar ve destek konusunda yönetici arkadaşlara ihtiyaçları oluyor. Özellikle 
yöneticilerin sürekli toplantıda olması alt kademelerde de benzeri verimsizliklere yol 
açıyor. 

Genç arkadaşlara üniversite sonrası ilk yıllarında iş hayatına ağırlık vermelerini tav-
siye ederim. Zaten sonra aile ve sosyal hayat ile iş hayatı dengesi devreye giriyor. 
Benim gördüğüm iş hayatının ilk dönemlerinde çok yol alan genellikle yarışı önde 
bitiriyor. Ben o ilk dönemi rahat geçirdim, sonra bunu telafi etmek kolay olmadı.

   
20. Hayattan aldığınız en büyük ders neydi sizin için?

 Platform ürün projesi için çok tempolu çalıştığımız bir dönemde, hayatımda aldı-
ğım en iyi öğütlerden biri şuydu: “İnsanların çok çalışmasından ziyade, ondan keyif 
almaları çok daha önemli, bunu nasıl sağlayacağına vakit ayır.” İnsanlara daha iyi bir 
ortam sağlamak için zamanınızın bir kısmını da buna harcamanız gerekiyor. Ancak 
bir ekip ile çalışıyorsanız, kendi verimliliğinizi değil, ekibin verimliliğini ön planda dü-
şünmeniz gerekiyor. Bunu yaparsanız ekibiniz daha keyifli ve üretken olur, aksi hâlde 
ekibin başarısı disipliner olur. Eğitim hayatında daha bireyselsiniz, oysaki iş hayatına 
baktığınızda bir ekibin parçasısınız ve ekiple sağladığınız başarılar önemli. Zaten 
başarısız bir ekipten başarılı biri çıkmaz. İlk önce ekibin başarısı, sonra o başarılı 
ekibin içinde sizin ne yaptığınız önemli.  
   
21. Meslekteki değişimlere nasıl ayak uyduruyorsunuz? 

 Öncelikle iyi bir takımım var ve onlar zaten yeni teknolojileri takip ediyorlar, benim-
de güncel kalmamı sağlıyorlar. Kurumsal ve büyük firmalar yeni teknoloji yatırımları 
konusunda daha ön plandalar. Küçük işletmede bunlar önemli maliyetler iken büyük 
işletmelerde bu maliyetler cironun daha küçük bir kısmını oluşturuyor ve getirisi daha 
yüksek oluyor. Bunların dışında sürekli aldığım eğitimler, katıldığım seminerler de ge-
lişimime çok katkı sağlıyor. Ve tabi, Rekabet! Rekabette her zaman daha iyi olmak 
için değişimleri hızlı takip etmelisiniz. Bunun için zamanınız önemli bir kısmını yenilik-
lere ayırıyorsunuz.
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HAYATIMIZDAKİ HEDEFLER 
GİBİ BİR İŞE BAŞLAMADAN 
ÖNCE, O İŞİN NASIL BİTECEĞİNİ 
PLANLAMAK DA O MESLEKTE 
BAŞARIYI GETİRİR

METİN KENTER
İNŞEL YAPI VE TEKNİK DONATIM SİSTEMLERİ 

ŞİRKET ORTAĞI
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1. Size göre makine mühendisliği alanında başarılı olmak için bir mühendiste olması 

 gereken vasıflar nelerdir?

 Sadece bu meslekte değil, her meslekte olduğu gibi başarıya ulaşmak için mes-
leğe yeni atılan bir kişinin öncelikle yaptığı işi sevmesi, meraklı olması ve en önemlisi 
kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini mümkün olduğu kadar erken belirlemesi gerekli-
dir. Hayatımızdaki hedefler gibi bir işe başlamadan önce, o işin nasıl biteceğini plan-
lamak da o meslekte başarıyı getirir. Başarılı olmak için kervan yolda düzülmemeli. 
Benim mesleğim olan “Temiz oda mühendisliği” genellikle makine mühendisliğinin 
bir dalı gibi gözükse de “Temiz oda mühendisi” olmak isteyen bir kişinin mümkün ol-
duğu kadar erken aşamada ilaç, biyoteknoloji, gıda, yarı iletken üretim gibi prosesleri 
de anlaması, yüzeysel de olsa bilmesi, bu konulara meraklı olması gereklidir. 

2. Sektörde yeni mezun bir mühendisi neler bekliyor ve sektörün yeni mühendislerden 

 beklentileri nelerdir?

 Yeni mezun mühendis eğer “Temiz oda” dalında çalışmak istiyorsa öncelikle di-
ğer dallara göre daha uzun bir çıraklık dönemine hazırlıklı olması gereklidir. Makine 
mühendisliğinden mezun olmuş, iklimlendirme sektöründe çalışan bir mühendis ge-
nellikle inşaat mühendisleri ile muhatap olmaktadır. “Temiz oda” dalında çalışmak 
isteyen bir mühendis ise kimya mühendisleri, mikroelektronik, mikrobiyolog, gen mü-
hendisi gibi değişik dallarda çalışan konusunda oldukça uzman ve üst düzey aka-
demisyenler ile muhatap olmaktadır. Dolayısı ile onların ihtiyaçlarını ve “lisanını” iyi 
bilmelidir. Tasarlayacağı ve uygulayacağı temiz odada yapılan işleri genellikle ha-
yatında ilk defa duyuyor olacaktır. Örneğin, bir aşı üretim tesisi kurulacaksa aşı üre-
timinin, yarı iletken tesisi planlıyorsa buradaki süreçler hakkında bilgi sahibi olması, 
bu konuda kullanıcı ile aynı lisanı konuşabilmesi şarttır. Bu oldukça uzun bir zamana 
yayılan süreç olduğu için sabırlı olması şarttır. 

3. Sektörde hangi disipline ihtiyaç var? Hangi disiplin için insan kaynağı sıkıntısı yaşanıyor?

 “Temiz oda” denildiği zaman akla ilk gelen şey bir iklimlendirme sisteminin önüne 
HEPA filtresi konup havayı tozlardan arıtmak geliyor. İşi yapan mühendis istenen toz 
oranını, sıcaklığı ve nemi tutturup alanda belirli bir sızdırmazlık seviyesini sağladığı 
zaman “Temiz oda” yı yaptığını zannediyor.  Ancak “Temiz oda” mühendisinin ürün 
atık akışından, mimari yapının buna göre tasarlanmasından, proses cihazlarının yer-
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leşimine, proses cihazlarının ihtiyacı olan temiz su, gaz, elektrik, otomasyon vb. 
konuların dışında üretim veya proses sırasında oluşacak riskler ve bunların so-

nuçlarından da bilgisi olması gereklidir. Dolayısı ile iyi bir “Temiz oda” mühendisi 
tüm bu disiplinleri bir araya getirip kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayabilecek bilgi 

seviyesinde olmalıdır.   

4. Makine Mühendisliği çok geniş bir alan ve şöyle bir algı var, makine mühendisliği 

 mezunu isen döküm atölyesine de başvurursun, tesisat da yapabilirsin, üretimde de   

 çalışabilirsin. Hâlbuki hepsi birbirinden o kadar farklı ki. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

 Bu sadece makine mühendisliği için değil, her dal için geçerlidir. Örneğin tıp, 
mikrobiyoloji, psikoloji, sosyoloji veya hukuk mezunları için de geçerlidir. Her dalda 
olduğu gibi makine mühendisliği okuyan bir kişinin de önünde birçok olanak bulun-
maktadır. Ancak içinde yaşadığımız devir ve gelecek bazı konularda uzmanlaşmayı 
gerektirmektedir. Bu sebepten ötürü en başta belirttiğim gibi yeni mezun olan hatta 
henüz mezun olmamış bir kişi kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini mümkün olduğu 
kadar erken belirlemelidir. Bu sadece “Temiz oda” için değil, tüm meslek gurupları 
için geçerlidir. İklimlendirme konusunda uzmanlaşmış bir makine mühendisi kendi-
sini ayrıca yoğun bir şekilde “Temiz oda” da yapılan işler ile ilgili konulara yoğunlaş-
tırmaz ise iklimlendirme konusunda uzmanlaşmış makine mühendisi konumundan 
öteye geçemeyecek, hiçbir zaman “Temiz oda” içinde çalışan insanlarla aynı lisanı 
konuşamayacaktır. 

5. İklimlendirme sektöründe, uluslararası rekabet anlamında ne gibi proje ve girişimlerde 

 bulunulmaktadır? 

 “Temiz oda” tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de günden güne önem kazan-
maktadır. Cep telefonu, gözlük, ilaç, hazır gıda, hatta otomobil gibi birçok ürün “Te-
miz oda” şartlarında üretilmektedir. Dolayısı ile “Temiz oda” gerektiren sanayii alan-
ları ülkemizde de geliştikçe birçok “Temiz oda” bileşenleri de ülkemizde üretilmeye 
başlanmıştır. Ancak her dalda olduğu gibi bu ürünler geliştirilirken yurt dışında geç-
mişte yapılmış olan hataların burada da yapıldığını izlemekteyim. Bazı “Temiz oda” 
bileşenlerinin üreticileri hakkını verip araştırarak bir ürün geliştirirken birçok firma da 
ülkemizdeki bilgi yetersizliğinden faydalanıp yetersiz kalan çözümlere kaymaktadır. 
“Temiz oda” bileşenleri, ileri teknoloji ürünü geliştiren, üreten birçok üretici ve araş-
tırmacı için de yeni olduğu ve kendi ürettikleri ileri teknoloji ürününü nasıl etkileye-
ceğini, riskleri maalesef bilmiyorlar. Bu yüzden “Temiz oda” uzmanlarının sunduğu 
bazı ucuz ama hiç de ekonomik olmayan ürünleri alma yoluna gidiyorlar. Kendilerine 
verdiği zararı fark ettiklerinde de genellikle iş işten geçmiş oluyor ve başta verdikleri 
kararın arkasında durmaya çalışıyorlar. Ülkemizde ne kadar çok ileri teknoloji ürünü 
üretilirse “Temiz oda” bileşenlerinin üreticileri de o kadar kaliteli ürün geliştirmeye 
başlayacaklar. Dolayısı ile uluslararası rekabet ortamında “Temiz oda” bileşenleri ve 
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kurulumunda ilerlememiz ülkemizin ileri teknoloji ürünleri üretmesi ile doğrudan bağ-
lantılıdır. Benim görüşüm “Temiz oda” şartlarında üretim yapması gereken kullanıcı 
temiz odanın bileşenleri ve bu bileşenlerin sebep olacağı riskler hakkında ne kadar 
çok bilgi sahibi olursa bu bileşenleri üretenlerin de o kadar kaliteli malzeme üretme-
ye zorlanacağı yönündedir. “Temiz oda” kullanıcısı yatırım maliyetini düşürmek için 
“ucuz” ancak ekonomik olmayan ürünlerin kullanılmasına izin verirse hakkını vererek 
masraf yaparak bir şeyler geliştirmek isteyen üreticinin gelişimine de en az kendine 
verdiği zarar kadar zarar verecektir. Kısaca kullanıcının detayları çözülmemiş ucuz 
ürünlere kaçması hem kendisine hem de üreticilere zarar veriyor. Bu şekilde ulusla-
rarası rekabet ortamında söz sahibi olmamız mümkün değil. Örnek verecek olursam 
yurt dışında bu konuda uzmanlaşmış olan bir firma tüm detayları çözülmüş on binler-
ce metrekare “Temiz oda” paneli üretirken, ülkemizde detayları çözülmemiş “ucuz” 
“Temiz oda” duvar panelleri ile yurt dışında rekabet etmemiz mümkün değildir. Ülke-
mizde kaliteli malzemeler üretilmekte ancak yatırımcı piyasada daha “ucuzunu” bul-
duğu için kaliteli ürünlere yönelmemekte, dolayısı ile kaliteli ürünleri üreten üreticiler 
düşük kapasiteli üretim yapmaya mecbur kaldıkları için uluslararası piyasada varlık 
gösterememektedirler.
  
6. Sektörün geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz?

 Benim görüşüme göre “Temiz oda” sektörünün önü çok açık. Bu sebepten ötürü 
zamanla mekanik tesisat dalında çalışan firmaların bu dala yöneleceğine eminim. 
Hastanelerde bunu gözlemledik. Bundan 10 sene önce hastane mekanik tesisatı 
projelendirebilen ve uygulayan firma sayısı parmakla sayılacak kadar azdı. Şimdi, 
neredeyse hemen her mekanik tesisat firmasının hastane deneyimi bulunuyor. 

7. Henry Ford’un çok güzel bir sözü var. Diyor ki:  “Bir insanın üniversiteyi bitirmesine 

 yardım edebilirsiniz ama istemezse ona düşünmeyi öğretemezsiniz.”  

 Ben,  sizin düşünmek ve ezberlemek üzerine olan görüşlerinizi merak ediyorum. 

 Siz hep düşünen ve sorgulayanlardan mıydınız?  

 Benim lise sona kadar aldığım eğitim maalesef ezberciliğe dayanıyordu. Ancak 
üniversite öğrenimi sırasında sadece öğrendiğim konuda değil, diğer konularda da 
neden sorusunu yöneltmeyi öğrendim. Örneğin ülkemizde iyi bir öğrenci olmama-
ma rağmen benim matematiğim Almanya’daki diğer öğrencilerden çok daha yukarı 
seviyede idi. Bir problem önümüze konduğu zaman kısa süre içinde sonucu çıka-
rabiliyordum. Ancak profesörümüz bana devamlı düşük not veriyordu. Sebebini 
sorduğumda “Beni sonuç değil, o sonuca neden ve nasıl geldiğin ilgilendiriyor, 
neden ve nasıl o sonuca geldiğini göremiyorum.” demişti. Önce sorunun ne-
den kaynaklandığını ardından da nasıl çözüleceğinin eğitimini üniversitede 
aldım. Bu benim için zor oldu ama sonunda sorun çözme sürecini öğren-
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dim. Bugün karşıma bir sorun çıkınca önce bu neden oldu diye soruyor, ardından 
nasıl çözeceğimi düşünüyorum. Önce sorunun nedenini buluyor, sonra sorunu çöz-
meye odaklanıyorum.  

8. Paket yazılımlar ezberciliğe ve kolaycılığa sebep oluyor mu?

 Kesinlikle hayır! Her dal ile ilgili yazılımları gelecekte çok daha sık kullanmak 
mecburiyetinde kalacağız. Şoförsüz otomobil kullanmaktan, sigorta işlemlerine, has-
talığın teşhisine kadar yazılımların her dalda kullanılması kaçınılmaz. Yazılımlar sa-
dece ezberciliği ve kolaycılığı desteklemekle kalsaydı, bugün dünyanın en değerli 
şirketlerinden biri olan SAP olmazdı. Önemli olan yazılımları kendi ihtiyacınıza yönelik 
olarak değiştirmek, geliştirmek ve kullanmaktır. Bunu yapmayıp standart programları 
değiştirmeden kullanırsanız kısa bir süre için hayatınız belki kolaylaşır ancak daha 
sonra yazılımı kendi ihtiyacına göre geliştiren rakibinizin sizin önünüze geçtiğini gö-
rürsünüz. 
 
9. Mesleğe yeni başlayan herkesin en korktuğu şey hata yapmaktır. Mesleğe 

 başladığınızda yaptığınız hatalar oldu mu? Bu hataların üstesinden nasıl geldiniz?

 Ben hata yapmaktan hiçbir zaman korkmadım, hata yapmanın üstesinden gel-
dim gibi bir iddiam da yok. Hâlâ hata yapıyorum. Her ne kadar neden ve nasıl diye 
sorsam da hata yapmanın önüne geçmem zor. Hata yaparak, hatanın kaynaklarını 
araştırarak o hatayı mümkün olduğu kadar tekrarlamamaya çalışıyorum. Hata yap-
madan iş yapılmaz ki! Önemli olan yapılan hatanın sonuçlarının müşterilerimiz için 
ağır olmaması ve yapılan hatanın farkına varabilmek, ortadan kaldırılabiliyorsa müş-
teriyi üzmeden o hatayı ortadan kaldırmak. Bence bir firmanın kalitesi hakkındaki en 
önemli gösterge budur.    

10. Mezun olunan okulun iş hayatındaki önemi nedir?

 Benim görüşüme göre tüm öğrenim hayatında okuduğumuz ya da ziyaret ettiği-
niz kurumlar ne kadar çok sorgulamanıza olanak veriyorsa o kadar iyi bir öğrenim 
alıyorsunuz demektir. Tabii bunun yanında o kurumun olanakları da her türlü araştır-
maya, deneme yanılmaya ve buna bağlı olarak hata yapmaya imkân verebilmeli.    

11. Her iş başvurusunda referans isteniyor. Referansın iş başvurusundaki önemi 

 nedir?  

 Güvendiğiniz bir tanıdık aracılığı ile gelen bir kişinin işe alınma şansı-
nın diğerlerine nazaran biraz daha yüksek olması mümkündür. Ancak en 
önemli kriter değildir. Geri kalanı işverenin tecrübesine bağlıdır.    
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12. İklimlendirme sektöründe etkili birey olabilmek için genç mühendis adayları hangi 

 yazılım programlarında kendilerini geliştirmelidirler?

 Bu konuda bir şey söylemem çok zor. Çünkü her gün yeni bir program geliştirili-
yor. Bu programlara hakim olabilmek ise başlı başına bir iş. 

13. Kendi işini kurmak mı, bir firmada çalışmak mı? Bu konuda görüşünüz nedir?

 Çok zor bir soru, meslek hayatımın yarısı bir firmada çalışarak yarısı da ortak 
olduğum bir firmada çalışarak geçti. Geleceğe yönelik, olanakları geniş, kurumsal 
bir firmada çalışmanın getirdiği birçok fayda var. Kendinizi çok hızlı bir şekilde ge-
liştirebiliyor, çok şey öğreniyor, ciddi bir çevre edinebiliyorsunuz. Sorumluluk serbest 
çalışan bir insana göre çok  daha az. Sinirleriniz daha az yıpranıyor. Hayatınızı daha 
düzenli tasarlayabiliyor, daha uzun süre için planlayabiliyorsunuz. Serbest çalışmaya 
başlamaya karar verdiğiniz zaman çok acımasız bir patronunuz oluyor. Kendi içiniz-
deki patron sizi geceleri uykunuzda bile rahat bırakmıyor. En önemli insani ilişkileri 
hatta aile ilişkilerini bile ihmal edebiliyorsunuz. Buna karşılık bir şirket çalışanı olarak 
kuramayacağınız hayalleri kurabiliyorsunuz. Şirketimizin kurucusu büyük bir firmada 
çok önemli bir pozisyonda çalışırken serbest çalışmaya karar verdiğinde müdürü 
ona “Bu şirketteki olanakları hayatın boyunca elde edebilecek misin?” diye sormuş. 
Verdiği cevap “Belki elde edemeyeceğim ama bu şirkette kalırsam serbest çalıştığım 
zaman kurabileceğim hayalleri kuramayacağım!” olmuş. Serbest çalışmanın para ile 
ölçülemeyecek bir bedeli var. Bu bedeli ödemeyi kabulleniyorsanız ve çalıştığınız 
şirkette istediğiniz hayalleri kuramıyorsanız serbest çalışmayı önerebilirim. Serbest 
çalışırken özellikle sistemi oturtuncaya kadar aile ilişkilerinden, sağlığa, siyasetten 
diğer şirketlerin durumuna, yanınızda çalışanların her türlü durumuna kadar birçok 
faktörden etkileniyorsunuz. Bunların hepsinin uyumlu olması oldukça zor. Genellikle 
“başarılı” olanlar gözüküyor ancak serbest çalışmaya başlayanların % 90’ı hayal-
lerini maalesef gerçekleştiremiyor. Edindiğim deneyimden sonra çalıştığım firmada 
kalsaydım daha iyi olurdu galiba, diye düşünmüyor değilim. En azından geceleri çok 
daha rahat uyku uyurdum. Bir insanın “sadece” işini kayıp etme ihtimali ile tüm varlı-
ğını kayıp etme ihtimali arasında çok büyük bir fark var. Bu yüzden bu sorunun cevabı 
çok zor. Kendi işinizi bir kere kurduğunuz zaman geri dönüşü de çok zor. Zaten çoğu 
işveren geçmişte serbest çalışmış birisini tekrar işe almak istemez. Kendi başına 
buyruk çalışan birisinin tekrar kontrol altında çalışması işveren ve çalışan için zordur.      

14. Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz? 

 Atatürk bursu ile yurt dışında okumuş mimar/inşaat mühendisi bir babanın ve üni-
versiteyi tamamlayamamış olan bir annenin oğluyum. Yurt dışında doğdum, küçük 
yaşta Türkiye’ye gelip liseyi bitirdikten sonra öğrenimime yurt dışında devam ettim. 
Üniversiteyi bitirdikten sonra yurtdışında 17 sene “Temiz oda” kurulumunda çalıştım 
ve bundan 16 sene önce ülkeme dönüp mekanik tesisat ve özel iklimlendirme sis-
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temleri üzerinde uzmanlaşmış olan İNŞEL firmasına ortak oldum. Üniversitede 
tanıştığım Alman bir hanım ile 33 senedir evliyim, çocuğumuz yok.

  
15. Mesleğiniz size manevi doyum sağladı mı? Hiç pişman oldunuz mu? 

  Başka bir meslek seçmiş olmayı hiç düşündünüz mü?

 Liseyi bitirdikten sonra ben aslında çok iyi bir otelcilik eğitimi almak istiyordum. 
Ancak hayatın cilvesi beni iklimlendirme sektörüne yöneltti. Yaptığım işten çok keyif 
alıyorum. Çok çeşitli insanlar ile bir araya gelip çok değişik dallarda bilgi sahibi olu-
yorum. “Temiz oda” dalında çalışmaya başlamadan önce “Temiz oda” nın ne oldu-
ğunu bilmiyordum. Ancak mesleğe başladıktan sonra çok severek uyguladığım bir 
meslek oldu. Çok değişik ileri teknoloji uygulamaları ile karşılaşıp değişik dallardan 
insanlar ile bir araya geldiğim için devamlı yeni bir şey öğrenmek mecburiyetinde 
kalmak bana büyük keyif veriyor. 
   
16. Üniversitede okurken dal seçimine nasıl karar verdiniz? Neden iklimlendirme dalına  

 yöneldiniz? Önceden bir bilginiz var mıydı?

 Bazı sebeplerden ötürü otelcilik öğrenimine hemen başlayamayacağımı anla-
dıktan sonra biraz da ağabeyimden örnek alarak makine mühendisliğine başladım. 
Aslında devam etmeye niyetim yoktu. Otelcilik okumak için karşıma çıkacak ilk fırsatı 
değerlendirecektim. Ancak karşıma hayatımın en iyi fırsatı çıktı. Eşimle tanıştım. Otel-
cilik okumak için ülke değiştirmektense meslek hayatım için geçerli olan hedeflerimi 
tekrar gözden geçirmenin doğru olacağı yargısına vardım. Kısacası eşim gözlerimi 
kamaştırdığı için ne yaptığımın farkında değildim. 

17. Sizinle birlikte aynı devrede mezun olan birçok öğrenci vardı, sizi diğerlerinden ayırt 

eden fark neydi? 

 “Temiz oda” çok yeni bir daldı, konuyu bilen çok insan yoktu. Sistemler daha çok 
bilinçli kullanıcıların yönlendirmesi ile kuruluyordu. Benim en büyük şansım, benim 
gibi meraklı bir müdürle birlikte çalışmam ve daha sonra çok büyüyecek olan bölü-
mün ilk çalışanı olmamdı. Diğer arkadaşlarım da bugün oldukça yüksek pozisyonda-
lar. Örneğin bir arkadaşım şu anda Viessmann firmasının genel müdürü. Almancam 
o sıralarda pekiyi olmadığı için ben dersi dinler, daha sonra onun tuttuğu notları kop-
yalayıp ders çalışırdım.  
     
18. Meslekte karşılaştığınız olumsuzlukların üstesinden nasıl geldiniz? 

 Hiç bırakıp gitmek istediğiniz oldu mu? Pes ettim dediğiniz zamanlar oldu mu? 

 Devam etmenizi ne sağladı? 

 Açıkça söylemek istersem bilinçli bir kullanıcı için “Temiz oda” planlamak, on-
larla beraber çalışmak, onların yapacağı ürünleri ve nasıl yapacakları öğrendiğim 



zaman bir olumsuzluk yaşamıyor, o işi büyük bir keyifle yapıyorum. Çünkü karşımdaki 
insanın da o işten keyif aldığını fark ediyorum. Ancak Temiz odayı “temiz odası” 
olmak için yaptıran içinde ne yapacağını doğru dürüst bilmeyen, konu hakkında bil-
gisi olmadan ucuz bir sisteme yönelen, ucuz sistemin risklerinin neler olabileceğini 
irdelememiş insanlarla çalışmak bana keyif vermiyor. Daha işin başında “Temiz oda” 
iyi kurulmuş olsa da oradan bir iş çıkmayacağını görebiliyorum. Genellikle bu tip 
insanlardan uzak durmaya çalışıyorum. Ancak ticaret hayatı buna pek izin vermiyor. 
Eski bir sporcu olduğum için benim defterimde pes etmek yazmıyor.   
     
19. Günde ortalama kaç saat çalışırsınız?

 En fazla 8-10 saat arasında günlük işlerimi bitirmeye çalışırım. Genellikle işimi 
normal zamanda bitirmeye özen gösteriyorum. Kısa süreli olarak mecbur kalırsam 
tabii ki çok daha uzun süre çalıştığım oluyor. Benim görüşüme göre işin dışında 
kendinize, ailenize ve arkadaşlarınıza en az çalıştığınız süre kadar zaman ayırmanız 
gerekli. Tatillerimi de aksatmamaya çalışırım. Beraber çalıştığım arkadaşlarımdan da 
daha fazlasını beklemem. Kendimi ancak bu şekilde yenileyebiliyor, yeni fikirlere açık 
hâle gelebiliyorum. Yani işkolik bir insan değilim.
   
20. Hayattan aldığınız en büyük ders neydi sizin için?

 Söylediğim yalanları yakalayarak en büyük dersi bana annem vermiştir. Annem 
bana bir yalanın ardından on yalanı, o yalanların da onar tane başka yalanları geti-
receğini, benim de bütün o yalanları aklında tutmak için gereken zekâ ve hafızaya 
sahip olmadığımı söylemiştir. Onun bu güzel tavsiyesini uygulamaya çalışıyorum. 
Uygulayamadığım her sefer zekâ ve hafıza konusunda anneme hak vermek mecbu-
riyetinde kalıyorum.   
   
21. Meslekteki değişimlere nasıl ayak uyduruyorsunuz? 

 Temiz odalar daha çok ileri teknoloji dallarında kullanıldığı için genellikle müşteriler 
bizi kendimizi yenilemeye mecbur bırakıyor. Müşterilerimizden çok şey öğreniyoruz. 
Öğrendiklerimizi onların ihtiyacına yönelik olarak tasarlamak için de çok araştırmamız 
gerekiyor. Günümüz teknolojisi buna olanak sağlıyor. İleri teknoloji ürünlerinin üretimi 
için kurulacak olan “Temiz odaları” tasarlamak yurt dışındaki değişiklikleri, yeni ürün-
lerin nasıl üretildiğini takip etmeden olmuyor. Son zamanlarda öğrendiğim bir şey 
var; “Temiz oda” sistemlerini çok basit ancak güvenilir ve kaliteli malzemeler ile 
tasarlamak gerekiyor. Ancak bu şekilde günün 365 günü günün 24 saati dur-
madan güvenilir şekilde çalışan ortamlar yapabiliyorsunuz. Sistemi ne kadar 
basite indirgersek o kadar az başımız ağrıyor. Konu ile alakaları olmamalarına 
rağmen hobilerim mesleki konularda da gelişmeme fayda sağlıyor.
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IT’YE YÖNELİK 
TEMEL YETKİNLİKLER DE 
BİR MÜHENDİSTE OLMALI 

DİYE DÜŞÜNÜYORUM

NACİ ŞAHİN
FRİTERM GENEL MÜDÜRÜ, 

EUROVENT DERNEĞİ BAŞKANI

Türkiye’deki en örgütlü sektörlerden bir tanesi iklimlendirme 
sektörüdür. Örgütlü olmak birlikte hareket etmek ve sinerji 
yaratmak için oldukça önemlidir. 
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1. Size göre makine mühendisliği alanında başarılı olmak için bir mühendiste olması 

 gereken vasıflar nelerdir?

 Araştırmacı olmalı, gelişmeye açık olmalı. Teknik bilgi anlamında ise temel 
teknik bilgiyi almış olmalı. Sektöre yönelik çalışan kurumlarla ilişki içinde olma-
sı önemli, örneğin meslek odaları, sektörel dernek ve vakıflar. Yine bunların ya-
yınlarını takip ederek güncel bilgiyi yakalamalı. Eğitim sistemimiz ezbere dayalı 
mühendis yetiştirdiği için bundan sıyrılmak gerekiyor. Problem çözmeye yönelik 
yetkinlikler geliştirilmeli. 

Çalışanlarda, genel olarak her şeyin son noktasına kadar tanımlı olması talebi 
görüyorum, bunu her zaman böyle bulamayız. Kişiler bir tanımsızlıkla karşılaştık-
ları zaman hemen sıkıntıya düşüyor ve kendilerini konforlu hissetmiyorlar. Oysaki 
sistem geliştirmeye yönelik bir ilgi ve becerilerimizi geliştirmemiz lazım. Her şeyi 
tanımlı olarak beklemek, aslında bunları birilerinin tanımlamış olduğu anlamına 
geliyor. Dolayısıyla “Siz neden yeni bir şeyi bunun üzerine koymuyorsunuz?” diye 
bir soru benim aklıma geliyor. aklıma
 geliyor.  
2. Sektörde yeni mezun bir mühendisi neler bekliyor ve sektörün yeni mühendislerden 

 beklentileri nelerdir?

 Sektör çeşitli disiplinler için mühendis arıyor: satış, pazarlama, Ar-Ge, tasarım, 
üretim, kalite gibi. Dolayısıyla beklentilere baktığımızda, yabancı dil özellikle İngilizce 
olmazsa olmaz bir nokta, bu olmayınca kişiler çok iyi mühendis olup belli bir deneyim 
elde etseler bile kendilerini hep eksik hissediyorlar. 

Çünkü dünya küçüldü, iletişim çok hızlandı. Yapmış olduğunuz işi eskiden bir kent 
için yapardınız, sonra bir ülke için yapar hâle geldiniz ama şu anda dünya için üret-
meyi planlamadığınız bir hizmeti başarıyla yapamıyorsunuz, çünkü efektif olmuyor. 
Sadece bu noktada değil, yabancı dil teknik kaynak olarak da size çok daha geniş 
bir çerçeveyi açıyor. Uluslararası derneklerle çalışmalarınızda da bu çok önemli 
oluyor. Artık dijitalleşme çağındayız. Bu da sektörümüzde yıllardır tartışılıyor. Diji-
talleşme bizim sektörümüzü de sarmalayacak gibi görünüyor.  Birçok üründeki fark 
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artık bu dijital yetkinlikleriyle ifade ediliyor. Yani otomasyona, yapay zekâya sahip 
olması gibi hususlar ürünü ön plana çıkarıyor. Bir taraftan dijitalleşme, bir taraftan 
Endüstri 4.0 bir taraftan BIM platformlarını düşündüğümde IT’ye yönelik temel yet-
kinlikler de olmalı diye düşünüyorum.  

3. Sektörde hangi disipline ihtiyaç var? Hangi disiplin için insan kaynağı sıkıntısı yaşanıyor?

 Ar-Ge ve tasarım birimleri için yetişmiş insan kaynağı bulmak zor. Özellikle sa-
nayinin içinde dört beş yıl çalıştıktan sonra Ar-Ge yapayım dediğinizde bu çok 
uygun olmuyor. Çünkü okuldaki teorik bilgiler köreliyor, onu tekrar kazandırmak ol-
dukça zor. Dolayısıyla bu departman için genellikle lisans, yüksek lisans ve doktora 
öğrencileri içinden personel bulunabiliyor. Bir de tabi, Ar-Ge çalışması yapmak ül-
kemizde çok eski bir trend olmadığı için o anlamda da belki geçmiş tecrübeli kadro 
bulunamıyor. Yıllar içinde bu durumun çözüleceğine inanıyorum. Satış ve benzeri 
kadrolar için daha ziyade yabancı dile sahip olma yetkinliği aradığımızdan zorla-
nabiliyoruz ama heveslisi çok olduğundan bir sıkıntı yaşamıyoruz. Üretim ve kalite 
gibi bölümlere gelince gençlerin şu anda çok fazla talep etmediklerini görmekte-
yiz. Bazı kişiler, gerçek mühendisliğin orda olduğunu ifade ederek bu departmana 
yönelse de bu kişilerin sayısı çok da fazla değil. Bir de şu var, eğitim programları 
açısından çok üzerine düşülen bölümler değil. Mesela satışta çalışacak kişi için 
bu yetkinliklerini geliştirebileceği satış teknikleri, pazarlama gibi birçok eğitim var-
ken üretim mühendisi nasıl olacak dediğinizde sisteme yönelik bazı tanımlamalar 
olduğunu görüyoruz, mesela yalın üretim felsefesi gibi. Teknik eğitimler bazı özel 
kaynak tekniği vb. konular dışında firma içinde veriliyor. 

Bir de uzun dönemli stajyerliğin çok faydalı olduğunu düşünüyorum, kişi fazla stres 
altında olmadan işe uyum sağlayıp beklentilerini belirlemiş olarak işe başlayabiliyor. 
Bu işletme açısından da bir rahatlık olarak ortaya çıkmıştır. 

4. Makine Mühendisliği çok geniş bir alan ve şöyle bir algı var, makine mühendisliği 

 mezunu isen döküm atölyesine de başvurursun, tesisat da yapabilirsin, 

 üretimde de çalışabilirsin. Hâlbuki hepsi birbirinden o kadar farklı ki. 

 Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

 Mesela kendi örneğimizi verecek olursak işe alımda eğer Ar-Ge’ye alım yapa-
caksak branşlara dikkat ediyoruz ama bir satışa eleman alacaksak buna o kadar 
da dikkat etmiyoruz. Branşlaşmayı teşvik edecek özel programlar olabilir. Ama bu 
programların sonucunda kişilere istihdam olanağı sunulması gerektiğini düşünü-
yorum. Mesela bizim sektör bu konuda örnek olabilir Yıldız Teknik Üniversitesi ile 
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yapmış olduğumuz protokol ile iklimlendirme dalında öğrenciler yetişiyor ama 
sektöre de bunun tanıtımı yapılıyor, stajyerleri ve istihdamı buradan yapın diye. 
Bu gençlere burs da veriliyor. 

5. İklimlendirme sektöründe, uluslararası rekabet anlamında ne gibi proje ve 

 girişimlerde bulunulmaktadır? 

 Bu konudaki en organize sektör iklimlendirme sektörü diyebilirim. Bakanlığın 
uluslararası rekabeti geliştirme diye adlandırılan bir programı var. Mesela İSKİD bu-
nun üçüncüsünü yapmak üzere girişimde bulunmuş. Yine ihracatçı birliğinin direkt 
olarak ihracatı desteklemek konusunda programları var. 

6. Sektörün geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz?

 Türkiye’deki en örgütlü sektörlerden bir tanesi iklimlendirme sektörüdür. Ör-
gütlü olmak birlikte hareket etmek ve sinerji yaratmak için oldukça önemlidir. Bu 
sebeple sektörün geleceğine pozitif bakıyorum. Aynı zamanda dünya için trend 
olan birçok konu da sektörle ilgili konular, enerjinin etkin kullanımı, doğal akışkanlar, 
enerjinin doğal kaynaklardan elde edilmesi gibi konularda sektörde sürekli olarak 
bir şeylerin araştırılma, geliştirilme durumunda olduğu noktalar var. Bu konularda 
Avrupa Birliği dünyada öncü bir faaliyet yürütüyor, biz de onu takip ediyoruz. Gaz-
lara getirilen kısıtlamalar sizi yeni gazlar konusunda araştırmaya itiyor. Yine belli bir 
performansın altındaki cihazlara artık piyasaya çıkma oluru verilmiyor, bu yüzden 
cihazları sürekli geliştirmelisiniz. Bir taraftan da yenilenebilir enerji kaynakları üze-
rine çalışmalar devam ediyor, bu anlamda sektörde büyüme potansiyeli olduğunu 
ifade edebilirim.  

7. Henry Ford’un çok güzel bir sözü var. Diyor ki:  “Bir insanın üniversiteyi bitirmesine 

 yardım edebilirsiniz ama istemezse ona düşünmeyi öğretemezsiniz.”  

 Ben,  sizin düşünmek ve ezberlemek üzerine olan görüşlerinizi merak ediyorum. 

 Siz hep düşünen ve sorgulayanlardan mıydınız?  

 Ben kendimi hep düşünen tarafta gördüm. Aklıma uygun olmayan konularda 
motivasyonum da olmuyor. Mutlaka her şeyi sorgularım. Öbür türlüsü bana zor 
geliyor. Mesela bir problemi çözerken oradaki kalıpları ezberlemekten ziyade onu 
anlamaya çok önem veriyorum. Zaten ezberimde de çok bir şey tutamam. Bu da 
herhâlde seçtiğim yöntemden ileri geliyor.   
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8. Paket yazılımlar ezberciliğe ve kolaycılığa sebep oluyor mu?

 Paket yazılımlara karşı değilim. Bu tür araçlar bizim verimliliğimizi arttırıyor. İşleri-
mizi kolaylaştırıyor. Sonuçları almak kolaylaştığı için işlemi daha az düşünerek, yorum 
yapmak için daha çok vakit harcayabiliyorsunuz. Bir de paket yazılıma veri girmek 
noktası önemli, verdiğiniz veriler hatalıysa, hatalı sonuç alırsınız. Programdan çıkan 
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sonuçları sorgulamadan olduğu gibi kabul etmek doğru olmaz. Hesapladığınızla, 
gerçek yaşam arasındaki ilişkiyi iyi kurmalısınız. 
 
9. Mesleğe yeni başlayan herkesin en korktuğu şey hata yapmaktır. Mesleğe 

 başladığınızda yaptığınız hatalar oldu mu? Bu hataların üstesinden nasıl geldiniz?

 Mutlaka olmuştur. Ancak hata yapmaktan korkarsanız bu da hiçbirşey öğreneme-
meyi getirir. Üstesinden gelebileceğiniz hatalar yapmaktan korkmayın, hata yapmak 
öğretici oluyor. Geri çekilmeden hatanın öğrettiği ile devam edin. Yeni konularda de-
nemeler yapmaktan vazgeçmeyin, hatalar olabilir. Ama tabi bu da hata olursa olsun 
şeklinde bir vurdumduymazlığa dönüşmemelidir.    

10. Mezun olunan okulun iş hayatındaki önemi nedir?

 “Okullar mezunlarına bir fark yaratıyorlar mı?” diye sorarsanız, cevabım “Evet.” 
olur. Kişilik özelliği de bir fark yaratır ancak okulun da buna katkısı vardır. İkisi birlikte 
değerlendirilmelidir.     

11. Her iş başvurusunda referans isteniyor. Referansın iş başvurusundaki önemi nedir?  

 Biz bu tarz kişisel referans üzerine değerlendirme yapmıyoruz.  
   
12. İklimlendirme sektöründe etkili birey olabilmek için genç mühendis adayları hangi 

 yazılım programlarında kendilerini geliştirmelidirler?

 Tasarım birimleri için üç boyutlu tasarım yapan programları bilmek, CFD vb. ana-
liz programlarını bilmek faydalı olur ama onun dışında net bir şey diyemeyeceğim, 
konudan konuya değişebilir. 

13. Kendi işini kurmak mı, bir firmada çalışmak mı? Bu konuda görüşünüz nedir?

 Geçmişte (1960’ların sonu 1970’lerin başını kastediyorum.) kendi işini kurmak 
daha kolaydı. Ama son yılların rekabetçi ortamında onların da iyi yönetilmeyenle-
ri elendi. Bir mühendis bir iş kuracaksa düşük sermayeli ya da sermayesiz kendi 
yeteneğini satmayı değerlendirebilir. Bu IT gibi alanlarda daha fazla yapılıyor. İşi bil-
meden iş kurmayı tavsiye etmiyorum. Bir açığı kapatmalı ya da bir farkınız olmalı bu 
işi kurarken. Piyasada bin kişi doğal gaz hizmeti veriyor ben de bin birinci olayım 
diyeceksen hiç gerek yok.     
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14. Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz? 

 Profesyonel çalışma hayatıma 1983 yılı sonlarında Friterm’de makine mühen-
disi olarak başladım. 1996 yılına kadar ağırlıkla “üretim” ve “fabrika yönetimi” 
olmak üzere; satış, işletmeye alma, satış sonrası servis, üretim planlama, bakım 
gibi farklı disiplinlerde çalışmalarımı sürdürdüm. Firmanın gelişim ve değişim sey-
rine paralel olarak almış olduğum görev ve sorumluluklar ile 1996 yılından itiba-
ren görevime genel müdür olarak devam etmekteyim.

Friterm genelde sivil toplum kuruluşlarında, özelinde sektörel yapılanmalarda aktif 
katkı koyarak çalışmayı hedefleyen bir yapıya sahip olup kadrolarının bu yapıların 
içinde çalışmasını teşvik etmektedir. Bu çerçevede hatırı sayılır bir zaman görev 
alan kadrolarca bu çalışmalara vakit ayrılabilmektedir. Derneklerle ilk temasım İS-
KİD Üniversite Sanayi İşbirliği ve Burs Komisyonu’na katılmakla başladım. İkinci 
olarak Uluslararası İlişkiler Komisyonuna katıldım. İSKİD’in çalışmalarında temel 
bir rol oynayan komisyonlarda yürüttüğüm çalışmalar ile 2008 yılında İSKİD’in 
yönetim kuruluna seçildim ve 2016 yılına kadar İSKİD yönetim kurulu üyeliğim 
devam etti. Bu süreçte 2012-2014 yılları arasında yönetim kurulu başkanlığını 
yürüttüm. EUROVENT ile ilk temasım, uluslararası ilişkiler komisyonu üyesi olarak 
İSKİD’i temsilen EUROVENT komisyonu ve yıllık toplantılarına katılmaya başla-
makla gerçekleşti. 2012 yılında İSKİD’i ve Türkiye’yi temsilen EUROVENT Derneği 
yönetim kuruluna seçildim. 2018’de EUROVENT başkanlığına seçildim.

15. Mesleğiniz size manevi doyum sağladı mı? Hiç pişman oldunuz mu? Başka bir meslek  

 seçmiş olmayı hiç düşündünüz mü?

 Mesleğim bana doyum sağladı, hiç pişman olmadım. Meslek seçerken hukukla 
mühendislik arasında kalmıştım, bu da babamın hukukçu olmasından kaynaklanıyor-
du sanırım ama sonra sanayiye ve üretmeye olan merakım baskın geldi. Hep severek 
yaptım mesleğimi.  

16. Üniversitede okurken dal seçimine nasıl karar verdiniz? 

 Neden iklimlendirme dalına  yöneldiniz? Önceden bir bilginiz var mıydı?

 Yoktu ama üniversitede ısı derslerine ilgi duyduğumu fark ettim ve o tarafa doğru 
yöneldim.  
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17. Sizinle birlikte aynı devrede mezun olan birçok öğrenci vardı, sizi diğerlerinden ayırt 

 eden fark neydi? 

 Bu açıdan pek kimseyi takip etmedim, diyebilirim. 
     
18. Meslekte karşılaştığınız olumsuzlukların üstesinden nasıl geldiniz? Hiç bırakıp gitmek  

 istediğiniz oldu mu? Pes ettim dediğiniz zamanlar oldu mu? 

 Devam etmenizi ne sağladı? 

 Hiç öyle bir duyguya kapılmadım. Biraz belki inatçı kişiliğimden olabilir… Mu-
hakkak ki, bir yığın zorluk var, zorlukların üstesinden gelmek için de yapılabilecek en 
mühim şey araştırmak, çalışmak.   
     
19. Günde ortalama kaç saat çalışırsınız?

 Şu sıralar yaklaşık on saat... Eskiden bu daha fazlaydı. Cumartesileri de gele-
neksel olarak çalışırım. Gün içinde rutinden kopamadığım için akşamları yeni bir şey 
araştırmayla geçirdiğim vakitler olur.
   
20. Hayattan aldığınız en büyük ders neydi sizin için?

 Akla yatmayan hiçbir şeye yönelmem. Düşünerek, anlayarak yaptığınız her iş sizi 
doğru yere götürür. 
   
21. Meslekteki değişimlere nasıl ayak uyduruyorsunuz? 

 Zaten içindeyiz. Dış kaynakları her zaman önemserim. Bir konuyla spesifik olarak 
karşılaştığımda araştırarak sonuca gitmeye çalışırım. Meslekteki değişim de hızlı onu 
hangi seviyede anlayabileceğinizi bilmelisiniz. Bunu da tespit etmek önemli. Her şeyi 
derinliğiyle bilmek zorunda değilsiniz ama işinize yarayacak kadarını muhakkak takip 
etmelisiniz. Derneklerde aktif rol alıyorum, İSKİD’de yıllarca çalıştım, şu anda da IS-
KİD’i temsilen 7 yıldır EUROVENT Derneği Yönetim Kurulundayım. Son bir buçuk yıl-
dır da başkanlığını yürütüyorum. Bir buçuk yıl daha EUROVENT Başkanlığım devam 
edecek. Bu da bana uluslararası derneklerdeki çalışma şekline yönelik bir deneyim 
kazandırdı. Oldukça farklı noktaları gördüm nasıl çalıştıklarına yönelik. 
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MÜHENDİS ÜNİVERSİTEDEN 
TAM DONANIMLI, 

İYİ YETİŞMİŞ OLARAK 
MEZUN OLMALIDIR

PROF.DR.NİLÜFER EĞRİCAN
SUNTEK PROJE VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME KURUCU BAŞKAN, 

İSKİD ONURSAL ÜYESİ
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1. Size göre makine mühendisliği alanında başarılı olmak için bir mühendiste olması 
 gereken vasıflar nelerdir?

 Başarılı olmak için en önemli unsur mesleğini sevmektir. Ben meslek seçimine 8 
yaşımda karar verdim. Anne ve babamın da katkılarıyla kendimi hep bu yönde yetişti-
rip hazırladım. Bir mühendis, meslek seçiminden sonra, kendini hayata hazırlayacak 
şekilde sürekli geliştirmelidir. Üniversite yıllarında, mesleki derslerin yanı sıra ilgi duy-
duğu kulüp faaliyetlerine katılarak sosyalleşmeli, örneğin dans ve doğa kulüpleri gibi. 
Özet olarak hayata değişik açılardan bakan, kendini topluma ve çevreye sorumlu 
hisseden bir kişi başarılı bir mühendis olur.

2. Sektörde yeni mezun bir mühendisi neler bekliyor ve sektörün yeni mühendislerden 
 beklentileri nelerdir?

 Sektör her zaman iyi yetişmiş mühendislere ihtiyaç duymuştur. Ben işin eğitim 
tarafında olduğumdan şunu söyleyebilirim ki mühendis üniversiteden tam donanımlı, 
iyi yetişmiş olarak mezun olmalıdır. Bu nedenle öğretim üyelerine büyük sorumlu-
luklar düşmektedir. Öğretim üyesi sektörün gelecekteki beklentileri doğrultusunda 
öğrencileri yönlendirmelidir. Ben bugüne kadar üç yüze yakın öğrenciyi ABD üniver-
sitelerindeki projelerde çalışmak üzere gönderdim. Onların çalışmalarını da yaptığım 
ziyaretlerle yakından takip ettim. Eğer bunları yapmazsanız yeni mezun mühendisler 
sektörün beklentilerine yeteri kadar cevap veremez. Eğer üniversite, öğrencisini bu 
beklentilere cevap verecek düzeyde yetiştiremiyorsa öğrenci kendisi meslek ile ilgili 
fuarlara giderek, konferanslara katılarak, değişik kaynakları yakından takip ederek 
kendini yetiştirme yolları bulmalıdır.

3. Makine mühendisliği çok geniş bir alan ve şöyle bir algı var: Makine mühendisliği mezunu 
 isen döküm atölyesine de başvurursun, tesisat da yapabilirsin, üretimde de çalışabilirsin. 
 Hâlbuki hepsi birbirinden o kadar farklı alanlar ki. Bu konuda ne düşünüyorsunuz

 Benim dal seçimim, Amerika’daki danışman hocamdan dolayı biraz tesadüfi oldu 
ama bu seçimimden çok da memnunum. Hocam, 1970’li yılların başlarında “Güneş 
Enerjisiyle Soğutma” üzerine bir proje yürütmekteydi, ben de bu projede çalışmaya baş-

1985 yılında İTÜ Makine Fakültesinde termodinamik dersi öğrencilerine 
sordum: “Şimdi gidin, 4 sene sonra gelin, diplomanızı alın desem, 
kimler gider?” sınıfın yarısından çoğu elini kaldırdı, kalan kısmı da bunu 
yapabileceğime inanmadığı için elini kaldırmadığını söylediler. Makine 
mühendisliği gibi hayati bir konuda çalışacak bir kişi için çok acı bir tablo.
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ladım ve projemizin o yıllarda hayata geçmesine şahit oldum. Öğrencilere tavsiyem, ma-
kine mühendisliğinin tüm dallarını tanımaya çalışsınlar. Hangi dalı daha çok seviyorlarsa 
oraya yönlenmeleri daha doğru olur. Bu seçimde öğretim üyeleri de öğrenciye yardımcı 
olmalı, öğrenciyi doğru yönlendirebilecek öğretim üyesinden daha önemli biri yoktur. 
Ama şunu da belirtmek isterim ki bugün en iyi sigorta eksperleri makine mühendisleridir.   

4. Sektörün geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz?

 İnsanların gün geçtikçe daha konforlu bir ortamda çalışıp yaşamak istemelerinden 
dolayı bu sektör hâlâ çok canlı ve yapılacak çok iş imkânı mevcuttur. Mesela yıllar önce 
benden denizaltılarda kullanılmak üzere klima sistemi tasarımı istediler. Bugün uygulama-
ya konulan standartlar gereği bürolardaki toz partiküllerinin ölçülmesi ve bunların insan 
sağlığı üzerine etkileri önemli duruma gelmiştir. Ayrıca herkes tarafından bilinen, uçak-
lardaki havalandırma sisteminde mevcut bakteriler uzun yolculuklarda yolcuları hasta et-
mekte, demek ki bu sektörde hâlâ çalışılacak bu ve buna benzer konular var. İnsanların 
daha çok kapalı ortamda vakit geçirmeye başlaması ve daha konforlu ortamlarda yaşama 
talepleri arttıkça bu konuda çalışmalar da artacaktır. Buna bağlı “otomasyon” gibi yan 
sektörler de gelişecektir. Önümüzdeki yıllarda yapay zekâ uygulamalarının birçok sektörü 
bitirebileceği düşünülse de iklimlendirme sektörünü etkileyeceğini zannetmiyorum.

5. Henry Ford’un çok güzel bir sözü var. Diyor ki:  “Bir insanın üniversiteyi bitirmesine 
 yardım edebilirsiniz ama istemezse ona düşünmeyi öğretemezsiniz.” 
  Ben,  sizin düşünmek ve ezberlemek üzerine olan görüşlerinizi merak ediyorum. 
 Siz hep düşünen ve sorgulayanlardan mıydınız?  

 Çocuklara ezberciliği değil, öğrenmeyi öğretmek lazım. Üniversite mezunu bir mü-
hendis öğrendiğini muhakkak uygulayabilmelidir. Öğretim üyeleri, üniversitede öğrettikle-
rini uygulatmak konusunda öğrenciyi zorlamalıdır. 1985 yılında İTÜ Makine Fakültesinde 
termodinamik dersi öğrencilerine sordum: “Şimdi gidin, 4 sene sonra gelin, diplomanızı 
alın desem, kimler gider?” sınıfın yarısından çoğu elini kaldırdı, kalan kısmı da bunu ya-
pabileceğime inanmadığı için elini kaldırmadığını söylediler. Makine mühendisliği gibi 
hayati bir konuda çalışacak bir kişi için çok acı bir tablo. Maalesef bütün amaç diploma 
almak, öğrenmek değil. Amerika’da doktoramı aldıktan sonra iki sömestir ders verdim. 
Ders esnasında öğrenci sizi tüm dikkatini vererek dinler ve tamamen derse yoğunlaşır. 
Maalesef bizde çoğunluk dersten uzakta ve dikkatleri hep dağınıktır.
  
6. Paket yazılımlar ezberciliğe ve kolaycılığa sebep oluyor mu?

 Paket yazılımların hayatı kolaylaştırması açısından faydaları çoktur. Ancak ne ol-
duğunu bilmeden, ne yaptığının farkında olmadan kullanmayı doğru bulmuyorum. 
Öğretim üyeleri de aynı şekilde paket programların yazılımları hakkında bilgi sahibi 
olmalıdırlar. Öğrencilerine de bu bilgileri aktarmaları gerektiğini düşünüyorum.

7. Mesleğe yeni başlayan herkesin en korktuğu şey hata yapmaktır. Mesleğe 
 başladığınızda yaptığınız hatalar oldu mu? Bu hataların üstesinden nasıl geldiniz

 Ben de kendi hocalarımdan gördüğüm gibi ders anlatırdım. Tahtaya yazıp sınıfı 
terk etmek çok büyük hataymış. Amerika’ya gidip de orada gördüğüm ders anlatma 
tekniklerini uygulamaya başladım. Öğrenciye daha yakın olmayı orada öğrendim. 
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Ders bittikten sonra, ders üzerine öğrencilerle tekrar konuşur tartışırdık. Öğrenci ho-
caya ulaşabilmeli, her türlü soruyu sorabilmeli, öğrenci ile birebir ders işlenmelidir.  

8. Mezun olunan okulun iş hayatındaki önemi nedir?

 Üniversiteden ziyade, iyi bir öğretim üyesinin yanında yetişmiş olmak önemlidir. 
Köklü bir üniversiteden ziyade iyi bir öğretim üyesinin yanında yetişmiş öğrenciyi 
tercih ederim. Yenilikçi, kendini iyi yetiştirmiş bir öğretim üyesinin yanında yetişmek 
çok büyük avantaj. Ayrıca üniversite de muhakkak araştırma olmalı. Öğrenciler de 
bu araştırma imkânlarından yararlanmalı. Öğrenciler yeni çalışmalar yapmalı, çünkü 
öğrenciler yaparak öğrenirler ve böylece ezberciliğin de önüne geçilir. Eğer üniversi-
tede bu imkân yoksa teknoparkların imkânlarını kullanmalarını tavsiye ederim. Maa-
lesef sadece üniversitelerin imkânıyla öğrencileri iyi yetiştirmek mümkün olmuyor.  
 
9. Her iş başvurusunda referans isteniyor. Referansın iş başvurusundaki önemi nedir?

 Referans oldukça önemlidir. 

10. Kendi işini kurmak mı, bir firmada çalışmak mı? Bu konuda görüşünüz nedir?

 Kişi, hangisini istiyorsa onu yapsın ancak mesele sadece para kazanmak olmama-
lıdır. Profesyonel olarak mesleğini icra etmek keyif veriyorsa bu yolu seçmelerini tavsiye 
ederim. Aile şirketinde çalışmak, mevcut işi geliştirmek tabii ki gurur verici olur. Lakin illaki 
kendi işimi kuracağım diye de kendini zor şartlar altına sokmanın da bir anlamı yoktur.    

11. Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz? 

 İTÜ Makine Fakültesine girmeyi ve profesör olmayı 8 yaşımda hedeflemiştim. İlkokul 
ikinci sınıf öğrencisi olduğum yıllarda, ağabeyim Çetin Atuk’un İTÜ Makine Fakültesi öğ-
rencisi olması ve Ord. Prof. Dr. Ratip Berker Hoca’dan sitayişle bahsetmesi benim bu kararı 
almamda özendirici rol oynamıştı. Gerçekten de İTÜ Makine Fakültesine dereceyle girdim, 
fakülteyi dereceyle de bitirdim. 1970 yılında akademik kariyere atıldım. 11 ay çalıştıktan 
sonra da Amerika’ya doktora yapmak üzere gittim. Doktora çalışmamı University of Mary-
land’da tamamladım.  Doktoramı tamamladıktan sonra aynı üniversitede bir süre öğretim 
üyeliği yaptım. 1978 sonunda İTÜ’ye döndüm. Makine mühendisliği alanında Türkiye’nin 
ilk kadın profesörü oldum (1988). İTÜ’ye, yaşamımın her döneminde büyük bir bağlılığım 
oldu. 1994 Ekim’inde başlayan ve iki dönem süren dekanlık görevim sırasında, çalışmala-
rımın ağırlık noktası eğitimden idareye doğru yer değiştirmişti. Bu dönem içinde de büyük 
bir şevk ve azimle, gelişmiş ülkelerde olan ve bizde de olmasını tüm kalbimizle istediği-
miz yükseköğrenim kurumu faaliyetlerini, donanımını, eğitim kalitesini artıran uygulama-
larını İTÜ’de de hayata geçirmeye çalıştım. 1994-2000 yılları arasında Makine Fakültesi 
Dekanlığı görevini yürüttüm ve fakülteyi, Ar-Ge faaliyetleri, sanayi ilişkileri, döner sermaye 
çalışmalarında üniversite içinde birinci sıraya oturttum. Yüksek lisans, doktora tezlerinin 
sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda ve elde edilen sonuçların ticari bir ürüne dönmesine 
yönelik hazırlatılması konusunda “Üniversite-Sanayi Modeli” geliştirdim, önce 1996 yılında 
Arçelik Ar-Ge merkezi, daha sonra birçok sanayi kuruluşunda uygulanmasını sağladım. 
Bugüne kadar Arçelik Ar-Ge merkezinde bu model çerçevesinde üç yüzün üstünde tez 
tamamlanmış ve ürüne dönüşmüştür. Adı geçen model, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığınca 2007 yılında oluşturulan San-Tez proje desteğinin esasını teşkil etmektedir. Aynı 
çalışmaları 2002’de transfer olduğum Yeditepe Üniversitesinde rektör yardımcısı olarak 
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2010 yılı sonuna kadar devam ettirdim. Yeditepe Üniversitesinde oluşturduğum Ar-Ge ya-
pılanması sayesinde 411 proje geliştirilmiş ve 22 patent alınmış, Arçelik, Nortel Netaş, 
Vestel vb. birçok kuruluşla sözleşmeli iş birliklerine gidilmiştir. Ayrıca Yeditepe Üniversitesi-
nin, vakıf üniversiteleri içinde EUA-IEP’dan (European Universities Association-Institutional 
Evaluation Program) geçen ilk üniversite olmasını sağladım. Sosyal Bilimler Enstitüsünde 
“Knowledege and Innovation Management(KIM)” lisansüstü programını hazırlatarak açtım. 
Program başarıyla devam etmektedir. 4-5 Kasım 1994 tarihlerinde gerçekleşen Üniversi-
te-Sanayi İşbirliği Şurası’nı genel sekreter olarak organize ettim ve şura sonrası günümüze 
dek, üniversite, sanayi, kamudaki (TÜBİTAK, DPT, Bakanlıklar) çalışmalarda ve meslek 
kuruluşları faaliyetlerinde yer aldım. Özellikle TÜBİTAK Vizyon 2023 Enerji ve Doğal 
Kaynaklar, TÜBİTAK Vizyon 2023 İnsan Kaynakları Strateji Belgelerinin, son yıllarda ha-
zırlanan Enerji, Sanayi, Eğitim Strateji Dokümanlarının hazırlanmasında katkı sağladım. 
1989 yılında “Solar Energy Research Institute” (SERI, şu andaki ismi NREL) ABD’de; 
1983,1985,1987,1991 yaz aylarında da asosiye üye olarak International Center for Theo-
retical Physics (ICTP) İtalya’da araştırma faaliyetlerinde bulundum. ISKAV (Isıtma, Soğut-
ma, Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı, ICAT (International Center 
for Applied Thermodynamics) Başkanı, UNAM (Ulusal Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji 
Merkezi) Asosiye Üyesi, ICHMT (Int.Center Heat and Mass Transfer), TTMD, İSKİD, Ulusal 
İnovasyon Girişimi Üyesiyim. 1999’dan beri ISO KATEK (İstanbul Sanayi Odası, Kalite ve 
Teknoloji İhtisas Kurulu) Üyesiyim: KATEK, Sanayi Stratejilerinin ve Politikalarının Geliştiril-
mesi, Üniversite-Sanayi İşbirlikleri, Ar-Ge Yapılanması, Ürün Geliştirme konularında faali-
yet göstermektedir. ASME International’ın (Dünya Makine Mühendisleri Odası), 2003-2006 
yıllarında Vice Presidentlık görevini yürüttüm. Güney Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Uzak 
Doğu, Asya Pasifik, Avustralya, Kuzey Afrika’da bulunan 57 ülkeden (ASME bünyesinde 
yer alan ABD, Kanada, Meksika dışındaki tüm ülkeler) sorumlu olarak bu ülkelerde makine 
mühendisliğinin gelişimi, üniversite-sanayi ilişkileri, sanayi politikaları oluşturma faaliyetlerin-
de bulundum. ASME FELLOW ödülüne layık görüldüm (ABD dışında tek kadın fellowdur).
   
12. Mesleğiniz size manevi doyum sağladı mı? Hiç pişman oldunuz mu? 
 Başka bir meslek seçmiş olmayı hiç düşündünüz mü?

 Tekrar dünyaya gelsem yine bu mesleği seçerim. Mesleğimi çok keyif alarak yaptım.

13. Üniversitede okurken dal seçimine nasıl karar verdiniz? Neden iklimlendirme dalına 
 yöneldiniz? Önceden bir bilginiz var mıydı?

 Ben bu mesleği seçmeye 8 yaşında karar verdim. 1959 Makine Fakültesi mezunu 
olan ağabeyim ve arkadaşları evde Ord.Prof.Dr.Ratip Berker hakkında konuşur, onun 
ne kadar başarılı bir hoca olduğunu anlatırlardı. Bundan çok etkilenmiştim. “Ben de 
onun gibi olacağım!” dedim. Ayrıca annem babam evde beni “profesör kızım” diye 
severlerdi. Onların etkisi de meslek seçimimde önemlidir. Dal seçimim ise Ameri-
ka’daki hocamın çalışma konusuna bağlı olarak gelişti.

14. Sizinle birlikte aynı devrede mezun olan birçok öğrenci vardı, sizi diğerlerinden ayırt 
 eden fark neydi? 

 5 yıl boyunca sınıfta 200 erkek vardı ve tek kadın bendim. Kadın olmanın zorluğu-
nu hiç çekmediğim gibi, avantajlarını da gördüm. Arkadaşlarım hep ön sırayı kapmak 
için yarışırken benim sıramı hep bana bırakırlardı, yerim hep hazırdı.



135Mesajınız Var

15. Meslekte karşılaştığınız olumsuzlukların üstesinden nasıl geldiniz? 
 Hiç bırakıp gitmek istediğiniz oldu mu? Pes ettim dediğiniz zamanlar oldu mu?  
 Devam etmenizi ne sağladı?

 Hayatta pes etmedim. Hep daha çok çalıştım. Amerika’da birini beğenirseniz, 
onu geçmek için daha çok çalışırsınız. Biz de ise karşınızdakini kötülersiniz ama 
kendinizi ilerletmek için hiçbir şey yapmazsınız, yani yerinizde sayarsınız.
   
16. Günde ortalama kaç saat çalışırsınız?

 Sabah 7:30’da işime başlar, akşam 19:00’dan önce eve dönmem. Cumartesi 
günleri de çalışırım. İTÜ’de dekanlık yaptığım yıllarda, gece 22:00’ye kadar iş yerinde 
kaldığım çok olmuştur.

17. Hayattan aldığınız en büyük ders neydi sizin için? 

 İyi bir iş yapmazsa bir insan, hiçbir iş yapmamalı, vasatlık benim kitabımda yoktur.  
     
18. Meslekteki değişimlere nasıl ayak uyduruyorsunuz?

 Çok çalışıyorum, çok okuyorum, yayınları, konferansları, fuarları sürekli takip ediyor, 
dergilere yazı yazıyor, yurt dışı kongrelere makaleler göndererek katkıda bulunuyorum.
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“HERKESTEN SADECE 
BİR ADIM ÖNDEYİM.” 

İŞTE MESELE BU KADAR! 

ÖNDER ŞAHİN
ALARKO-CARRIER İCRA KURULU BAŞKANI, 

İSKİD ONUR KURULU ÜYESİ, 
İSKİD ONURSAL ÜYESİ
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1. Size göre makine mühendisliği alanında başarılı olmak için bir mühendiste olması 

 gereken vasıflar nelerdir?

 Ben, üç şeyi şart koşuyorum: genel kültür, İngilizce bilgisi ve merak. Nedenle-
rini kısaca açıklayacak olursam: İngilizce çok önemli, çünkü bildiğiniz üzere bizim 
sektörde yayınların çoğu yurt dışı kaynaklı. Terimler bile yabancı dilde. Bu sebeple 
yabancı dile hâkim olmak lazım. Ancak böyle kavramlar iyi anlaşılır. Merak da çok 
önemli, çünkü hangi işe girersen gir hiç bilmiyorsun ancak merak edersen öğreni-
yorsun, merak etmezsen öğrenemiyorsun. Genel kültüre gelince hiçbir mühendis, 
mühendis olarak kalmıyor, bir süre sonra şef, bir süre sonra da müdür oluyor. Yönetici 
olmak için de genel kültür olmazsa olmaz.  

2. Sektörde yeni mezun bir mühendisi neler bekliyor ve sektörün yeni mühendislerden 

 beklentileri nelerdir?

 Yeni mezun biri gelip hiçbir şey bilmediği bir işe başlıyor. Bu durumda en önem-
lisi, kişi meraklı olup, hızlıca öğrenmeli ve hazır olma sürecini minimumda tutmalıdır. 
Böylece kendiyle aynı anda işe başlayanlardan öne çıkarak dikkati çekmelidir. Ben 
aslında 31 Aralık 2018’de emekli oldum, yarı emekliyim. İcra kurulu başkanı olarak 
haftada 3-4 gün çalışıyorum. Ben bıraktığım zaman yerime gelecek bu kişidir, onun 
yerine gelecek bu kişidir, diye gösteririm. Bu kişilerin hiçbirisi ailemden ya da çev-
remden biri değil. Ama akranları arasında öne çıkmış çocuklar bunlar. Bir de şu var, 
çalışkanlık, bilgi falan tabi çok önemli ama burada bir de en önemli faktör karakterdir. 
Yani karakteri bozuk, yalan söyleyebilecek, her an kaçabilecek bir dahi yerine; onun 
yüzde ellisi kadar verimli ama karakterli bir adam tercih edilmelidir. Dolayısıyla topar-
layacak olursak hızla öğrenmeli, akranlarının önüne geçip dikkat çekmeli ve karakteri 
düzgün olmalıdır.

3. Sektörde hangi disipline ihtiyaç var? Hangi disiplin için insan kaynağı sıkıntısı yaşanıyor?

 En çok araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarında sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü bir 
süre sonra, Ar-Ge departmanında çalışan insanlarda diğerlerinden daha fazla çalış-
tıkları gibi bir his oluşuyor, hakikaten de daha zor işler, çünkü Ar-Ge’de çalışıyorsan 
her yaptığın iş toleransına kadar doğru olmalı. Diğer taraflarda ise ufak tefek hatalar 
yapabilirsin. Bu durum bir süre sonra Ar-Ge personelinde stres yaratıyor ve biz orda 
çok eleman kaybediyoruz. Gençler daima daha iyi para kazanacakları işi arıyorlar.  
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4. Makine mühendisliği çok geniş bir alan ve şöyle bir algı var: Makine mühendisliği 

 mezunu isen döküm atölyesine de başvurursun, tesisat da yapabilirsin, 

 üretimde de çalışabilirsin. Hâlbuki hepsi birbirinden o kadar farklı alanlar ki.   

 Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

 Yıllardır işe aldığım kişilere hep şunu söylerim: futbol takımı 11 kişidir; baktığınız-
da hepsi futbolcudur ama kimisini kaleciliğe, kimisinin santrforluğa yeteneği vardır. 
Dolayısıyla sen istidadını göreceksin. Karakterine en uygun olanı sen bulmalısın. Sa-
tın alma departmanında mı, Ar-Ge departmanında mı daha başarılı olabilirsin? Bu 
konuda karar vermeleri lazım. Ar-Ge’ye yeteneği olan bir kişiyi satışa verirseniz başa-
rısız olur. Ben 1970 ODTÜ mezunuyum. 1972 yılında yüksek lisans yaptım ve askere 
gittim, geldim, iş aramaya başladım. IBM’in sınavına girdim, sınavı 3 kişi kazandı, 
bunlardan birisi bendim.  Ne iş yapacağımı sordum, dediler ki sen “trouble shooter” 
olacaksın. Nedir bu görev? Makineler bozulduğu an hemen müdahale edeceksin. Bu 
işi yapamayacağımı bildirip görevi kabul etmedim. Alarko’ya girdim. Diğer taraftaki 
maaş teklifi 5,000 TL iken buradaki 3,000 TL idi. ama kendimi tanıdığımdan diğer gö-
revi yapamayacağımı biliyordum. Yani kişi kendini iyi tanımalı, bu çok önemli. İşsizim 
ne iş olsa yaparım diye düşünerek işe girenlerin çoğu bir süre sonra işlerini yapamı-
yor, bırakıyor gidiyor.

5. İklimlendirme sektöründe, uluslararası rekabet anlamında ne gibi proje ve girişimlerde 

 bulunulmaktadır? 

 Zaten Türkiye’de nerdeyse yerli firma yok, hepsi uluslararası firmalar. Bu sebeple 
iklimlendirme sektörü yurt dışında neyse Türkiye’de de durumu aynı. Ama geriden 
geldiğimiz için, hep biraz geride kalıyoruz. Mesela bizde 50 kişinin çalıştığı bir Ar-Ge 
merkezi var. Ama en yaşlısı 40 yaşında. Bu sebeple, bilgi ve tecrübelerini aktarması 
için, benim yaşlarımda Carrier’den emekli olmuş bir danışman tuttuk. Şöyle bir sorun 
var, bizde uzmanlaşma çok zayıf kalıyor. Çünkü kişi biraz başarılı oldu mu yönetici 
oluyor ve teknik çalışmalardan kopuyor. Bu yüzden dikkat ediyorum Ar-Ge depart-
manlarında hep gençler var, tecrübeli yol gösterecek kimseler yok. 
  
6. Sektörün geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz?

 Dünyaya bakıyorsunuz hep konuşulan konu ne? İklim. İklim değişiminin etkisiyle 
kuraklık olsa iklimlendirmeye ihtiyaç var, çok soğuk olsa yine iklimlendirmeye ihtiyaç 
var. Ama şu da var, sektörün geleceğini tek başına değerlendiremeyiz. Ülkenin eko-
nomisi, ülkenin fert başına düşen milli geliri, inşaat sektörünün yatırımları, burada 
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önemli birer faktördür. Bunlar aşağı düştüğü zaman sektörde zayıflayacaktır.  Dolayı-
sıyla sektör ülkenin diğer faktörleriyle paralel gitmektedir. 

7. Henry Ford’un çok güzel bir sözü var. Diyor ki:  “Bir insanın üniversiteyi bitirmesine 

 yardım edebilirsiniz ama istemezse ona düşünmeyi öğretemezsiniz.”  

 Ben,  sizin düşünmek ve ezberlemek üzerine olan görüşlerinizi merak ediyorum. 

 Siz hep düşünen ve sorgulayanlardan mıydınız?  

 Evet, öyle olduğumu düşünüyorum. Babamın lise zamanlarında bana öğrettiği bir 
şey vardı. Okul açılmadan kitaplar alı-
nırdı. Babam derdi ki “Oğlum, her der-
sin, ilk konusunu dersten önce çalış!”. 
Hep bu şekilde çalıştım ve hoca derse 
başladığında anlatacağı konuyu çalış-
mış olarak dinlerdim. Böylece, dersteki 
sorularımla hoca beni tanırdı ve her-
kesten bir adım öne geçerdim. Bütün 
bunlar hep düşünmek ve sorgulamakla 
alakalı. Johannes Mario Simmel’in bir 
kitabında çok başarılı bir adamın şöy-
le bir sözü var: “Herkesten sadece bir 
adım öndeyim.” İşte mesele bu kadar!    

8. Paket yazılımlar ezberciliğe ve 

 kolaycılığa sebep oluyor mu?

 Yazılımın üzerinde düşünürsen ez-
berciliğe sebep olmaz, büyük kolaylık 
yaratır. Bizim zamanımızda termodina-
mik, akışkanlar mekaniği gibi dersler-
de hep kitap açık sınav yapılırdı. Bu da 
insanı düşünmeye zorluyordu. Nereye 
bakacağını biliyorsan buyur bak ama 
nereye bakacağını dahi bilmiyorsan 
zaten kaybetmişsin. Burada da elinde 
paket yazılım var, eğer düşünürsen işi çözebilirsin, düşünmezsen, nedenini sorgula-
mazsan programın sana bir faydası olmayacaktır.  
 
9. Mesleğe yeni başlayan herkesin en korktuğu şey hata yapmaktır. Mesleğe başladığınızda 

 yaptığınız hatalar oldu mu? Bu hataların üstesinden nasıl geldiniz?

 Çok büyük hatalar yaptım. Mesela bir teklif veriyorduk, her şeyi hazırlamıştık, son 
anda bir tedarikçiden mail geldi, fiyatlar %1.16 arttı diye. Vakitte çok dardı. Ben de 
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hemen bütün fiyatları 1.16 ile çarptım. Teklifi verdim ama ben bu hesapla teklifi %16 
arttırmış oldum. Bunu fark edince sabaha kadar uyuyamadım. Neyse ki ertesi gün 
zarflar açıldı ve biz birinci çıktık. Bunun dışında da yaptığım çok hatalarım vardır. 
Mesela bakın elinizde kurşun kalem var, arkasında silgi var. Niye? Çünkü hata yapa-
caksın, sonra da sileceksin. Hata yapmamak mümkün değil. Ancak hataları şöyle 
değerlendiriyorum, iki türlü hata olabilir: hata ve teknik hata. Teknik hata nedir? Yalan 
söylemek, hırsızlık yapmak. Hata yapabilirsin ve diyebilirsin ki “Efendim ben hata 
yapmışım, özür dilerim.” Veya hata yapabilirsin ve onu örtersin. İşte o teknik hataya 
girer. Hata yaptı diye işten çıkardığımız biri olmadı ama yalan söyledi diye çok kişiyle 
yollarımızı ayırdık. Çünkü yalan söyleyen kişi her an başka bir şey yapabilir. Tabi 
kişiye “Yalan söylüyorsun.” demedik ama yavaş yavaş “Derail-Raydan çıkardık”. En 
başta söylediğim gibi en önemli şey karakter.      

10. Mezun olunan okulun iş hayatındaki önemi nedir?

 Bu bir algı meselesidir. Bütün dünyada da böyledir. Oxford’dan, Harvard’dan, 
MIT’den mezun bir adamın diğerlerine göre dikkat çekici bir özelliği yok mudur? 
Amerika’da bile “Ivy League” denilen bir şey var. Ben “Ivy League” mezunuyum diyor 
kişi. Türkiye’de de bu geçerli. Eğitim kurumları köklülüğüyle tanınır. Bu sebeple belli 
başlı köklü üniversitelerden gelen kişilere karşı tabi ki bu kişi daha başarılı olabilir 
diye bir ön yargı oluyor. Ama tabi şunu da eklemeliyim, bazen mülakatlarda bakıyoruz 
ki, diğer kişi daha ilgili, daha becerikli, daha mütevazı, o zaman kararımız değişiyor.     

11. Her iş başvurusunda referans isteniyor. Referansın iş başvurusundaki önemi nedir?  

 Referans gereklidir. Buna yabancılar, “Backgruond Check” diyorlar.  CV’de hiç 
görünmeyecek özellikleri referanslardan öğrenebiliyoruz. Adam hırsızlık yapmıştır, 
dolandırıcılık yapmıştır; bunu CV’de göremezsin, mülakatta göremezsin. Onun için 
referans önemlidir.     

12. İklimlendirme sektöründe etkili birey olabilmek için genç mühendis adayları hangi 

 yazılım programlarında kendilerini geliştirmelidirler?

 Optimizasyon programları çok önemlidir. Pek çok firmanın optimizasyon program-
ları var. Sistem çözümüne göre maliyetler ne olacak, enerji verimliliği nasıl olur ve en 
optimumu hangisidir? Dolayısıyla bu programlara kafa yorarlarsa sistemi çözümleye-
bilirler.
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13. Kendi işini kurmak mı, bir firmada çalışmak mı? Bu konuda görüşünüz nedir?

 Kendi işini kurmak için işi bilmen lazım. Bir firmaya girip işi öğrenmeden iş kur-
mak çok da doğru değildir. İşi iş yerinde öğreniyorsunuz. Hiç kimsenin stajda bu işi 
öğrenmiş olması mümkün değil. Hangi işe girerse bir çeşit yüksek lisans gibi orada 
bu işi öğrenecektir. Mesela kurucularımızdan, Üzeyir Garih, Carrier’ın mümessilinin 
yanında işe başlamıştır. Tokar firması, o zamanki Carrier’ın Türkiye temsilcisi. İshak 
Bey de İsveç’e gitmiş bir havalandırma firmasında çalışmıştır. Oradan gelip burada 
iş kurmaya karar vermiş ve Üzeyir Bey ile birlikte Alarko’yu kurmuşlardır. Yani önce 
işi öğreneceksin ki sonra işini kurabilesin. Bir de tabi işi öğrenirken işin ekonomisini, 
işletme tarafını da öğrenmek lazım.       

14. Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz? 

 1948 yılında Ayvalık’ ta doğdum. ODTÜ Mühendislik Fakültesi Maden Bölümün-
den 1970 yılında B.Sc. ve 1972 yılında M.Sc. dereceleri aldım. 1975’de enstrüman-
tasyon mühendisi olarak Alarko’ya katıldım. 1986’da Altron-Alarko Elekronik Şirketi 
Genel Müdürü oldum. O yıldan bu yana muhtelif Alarko şirketlerinde Genel Müdür 
olarak çalıştım. Alarko Carrier Genel Müdürü olarak bu andaki görevini 1995’ten bu 
yana sürdürdüm. Geçen yıl emekli oldum (2018).

15. Mesleğiniz size manevi doyum sağladı mı? Hiç pişman oldunuz mu? Başka bir meslek 

 seçmiş olmayı hiç düşündünüz mü?

 Ben maden mühendisliği mezunuyum. Cevher zenginleştirme yüksek mühendis-
liği yaptım. Sonra 1970’lerde İstanbul Teknik Üniversitesinden bir otomatik kontrol 
sertifikası aldım. Alarko’ya da otomatik kontrol mühendisi olarak girdim. Konuya me-
raklı olduğum için alanı hızlıca öğrendim ve ön plana çıktım. Türk Otomatik Vakfı’nın 
kurucularından oldum.  Bir gün patronum beni çağırdı, o zaman Alarko’nun bir şirketi 
vardı, Altron, Blaupunkt televizyonlarını yapıyordu,  beni oraya genel müdür atadığını 
bildirdi. Ben, “Fabrikadan, elektronikten anlamam” dedim. Bak dedi, “İsmet Paşa da 
senin yaşındaydı, 38 yaşında, hiç muayede bilmezdi, gitti Lozan Muayedesini yaptı, 
hadi yarın oraya.” Ben böylece yeni görevime başladım, oradan Irak’a büyük ihracat 
işleri yaptık. Sonrasında Alarko grubunun ihracat koordinatörü olarak görevime de-
vam ettim. Sonra bir gün İshak Bey beni çağırdı, “Oğlum Amerika’dan yeni geldi, ona 
bir somon balığı işi kurmak istiyorum. Beraber bu işi kuracaksınız.” 2.5 sene de biz 
Vedat Alaton’la Türkiye’de somon balığı işini kurduk. Sonra şirketi sattık ve ben sa-
nayi ticaret grubunun başına geçtim. 1992 yılında bu görevime başladım. Carrier’la 
ortaklık müzakerelerini bizzat yönettim. Dernekler bana Carrier’ı Türkiye’ye getirdiğim 
için ödüller verdiler. Dolayısıyla ben iklimlendirme mühendisi değilim, iklimlendirme 
sektöründe 25 senedir genel müdürüm. Ama soğutma gruplarından fan coile kadar 
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her konuyu da bilirim. Ben hangi işi yaptımsa ondan tatmin oldum. Ama hepsinden 
de sıkılıp bir an önce emekli olmak istedim. Çünkü kendimi öyle bir strese sokuyorum 
ki işi yaparken çok yoruluyorum. Alarko’da emeklilik yaşı altmıştır, en fazla altmış beşe 
kadar uzatılır. Ben ancak yetmiş bir yaşımda emekli olabildim, hâlâ da yarı emekliyim. 
Tatmin oldum mu oldum. Ben bu yaşta her pazar sabahı futbol oynarım 1.5 saat ve 
o 1.5 saat maçı kazanmak için oynarım. Hâlbuki para yok pul yok, kaybetsem ne 
olacak. Huyum öyle. Yaptığım işe kendimi tam manasıyla veririm.  Bizim Carrier’la 
ortaklığımızın 25. senesi ve aramızdaki sözleşme şöyledir: 5 sene Alarko’nun atadığı 
genel müdür, 5 sene Carrier’ın atadığı genel müdür görev yapacak. Ama 25 senedir 
ben genel müdürüm, sıra Carrier’a geldiği zaman bile benim devam etmem istendi. 
Şirketimi başarılı bir şekilde yönettim, bunlar hep beni fazlasıyla tatmin etti. Bir de 
şunu belirtmek isterim; şansım da hep açıktı. Üzeyir Bey’in başarının on şartı diye bir 
listesi vardı, onuncusu şanslı olmaktır. 
   
16. Üniversitede okurken dal seçimine nasıl karar verdiniz? Neden iklimlendirme dalına  

 yöneldiniz? Önceden bir bilginiz var mıydı?

 Askerden geldim, eşim hamile, 4 ay sonra doğum yapacak ve bir işe ihtiyacım 
var. Gazetede ilan gördüm boya satma firması, başvurdum, siz bize göre çok fazla-
sınız dediler, geri çevirdiler. Sonrasında Alarko oldu. Özel bir seçim değildi. O zaman 
zaten iklimlendirme diye bir kavram da yoktu.   

17. Sizinle birlikte aynı devrede mezun olan birçok öğrenci vardı, sizi diğerlerinden ayırt 

eden fark neydi? 

 Benden çok daha başarılı olanlar da, daha başarısız olanlar da oldu. Ben şundan 
ötürü böyle oldum diyemem ama mesela, ben okulda okurken Halk Bilimleri Kulübü-
nün yönetim kurulu üyesiydim, bütün halk oyunlarında oynardım, futbol takımlarında 
oynardım ki futbol takımları kulübüne girmek çok zordu. Bunlar hep genel kültürümü 
geliştirmemi sağladı. Yine, biz küçükken televizyon yok, hiçbir şey yok, eniştem Yapı 
Kredi Bankasında çalışırdı, beni Doğan Kardeş dergisine abone etmişti. Doğan Kar-
deş dergisinin hikâyesi de şu şekilde:  Yapı Kredi’nin kurucularından Kazım Taşkent 
oğlunu (Doğan Taşkent) İsviçre’ye okumaya gönderiyor, bir gün dağda okul gezisi 
yaparken bir çığ düşüyor, 10 yaşındaki Doğan Taşkent ölüyor, adını yaşatmak için 
bu Doğan Kardeş dergisini çıkarıyor. Dergi ayda bir gelirdi ve ben onu su içer gibi 
okurdum. Orada aklınıza gelebilecek her türlü bilgi vardı ve daha okul öncesinde 
bu bilgileri almış olmak beni hep bir adım öne geçirdi. Mesela radyoda yarışmalar 
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olurdu ben soruları hep bilirdim. Bu genel kültür konusu çok önemli. Ben mesela 
sosyal medya kullanmıyorum. Akımlara kapılmam. Kendim seçerim ne istiyorsam. 
Neyi okuyacağıma, neyi seçeceğime düşünür, karar veririm. Sosyal medya yönlen-
dirmesiyle her şeye bulaşıyorsun, her şeye bulaşman gerekmez, ne iş yapacaksan 
ona odaklanman gerekir.   
     
18. Meslekte karşılaştığınız olumsuzlukların üstesinden nasıl geldiniz? 

 Hiç bırakıp gitmek istediğiniz oldu mu? Pes ettim dediğiniz zamanlar oldu mu? 

 Devam etmenizi ne sağladı? 

 Geçinmek için çalışmak mecburi-
yetindeydim, başlayınca da duramadı-
ğımdan hep devam ettim.    
     
19. Günde ortalama kaç saat çalışırsınız?

 Sabah 8:00’den akşam 20:00’ye 
kadar çalışırdım, sonradan bunu sabah 
8:00, akşam 18:00 ile sınırlandırdım. 
Kendi kendime dedim ki 18:00’den 
sonra işi kalan adam işi zamanında 
yapmayı beceremiyordur. Hafta sonları 
da genelde çalışmam. Sanayi ticaret 
grubunun başına geçtiğimde bizim 
mağazalarımız vardı. O nedenle cu-
martesi de çalışırdık, ilk işim mağaza-
ları cumartesileri kapatmak oldu. Hiç 
de bir şey değişmedi. 
   
20. Hayattan aldığınız en büyük ders 

 neydi sizin için?

 Hâlâ ders almaya devam ediyorum, 
belki de en büyüğü ilerdedir.  
   
21. Meslekteki değişimlere nasıl ayak uyduruyorsunuz? 

 İşin gereği olarak zaten içinde kalıyorum. Ürün müdürlerimiz,  “Dünya nereye 
gidiyor? Rakipler ne yapıyor? Biz neredeyiz? Nereye gitmeliyiz? Bunun için ne kadar 
harcama yapmalıyız?” gibi sorular içeren konuları takip edip düzenli olarak brifing 
veriyorlar ve ben de böylece gelişmeleri düzenli olarak yakından takip edebiliyorum.
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1.  Size göre makine mühendisliği alanında başarılı olmak için bir 
  mühendiste olması gereken vasıflar nelerdir?

  Meslekte başarılı olmak için bir mühendiste olması gereken vasıfları analitik düşü-
nebilen, karmaşık problem çözme kabiliyeti olan, yaşam boyu öğrenmeye yönelen, 
analiz ve sentez yapabilen, üretken, girişimci, sorgulayıcı, etik değerlere sahip ve 
takım çalışmasına yatkın bireyler olarak tanımlayabiliriz. 

2.  Sektörde yeni mezun bir mühendisi neler bekliyor ve sektörün yeni mühendislerden 
 beklentileri nelerdir?

  Rekabetin arttığı, teknolojinin hızla değiştiği günümüzde yeni mezun arkadaşları-
mızdan beklenen beceriler de değişmekte. 

Bunları kısaca şöyle sıralayabiliriz:
  Eleştirel düşünme, problem çözme, akıl yürütme, analiz etme ve sentezleme, 

 yorumlama,
  Araştırma yapabilme, sorgulama,
  Yaratıcılık, estetik, merak, hayal gücü, inovasyon, kendini ifade,
  Sabır, disiplin, girişkenlik, inisiyatif kullanma, uyumluluk, planlama, karar verebilme,
  Sözlü ve yazılı iletişim, topluluğa hitap etme ve sunum yapma, dinleme,
  Liderlik, ekip çalışması, birlikte çalışma, iş birliği yapma,
  Bilişim ve iletişim teknolojileri okuryazarlığı, medya ve internet okuryazarlığı, 

 verileri analiz etme ve yorumlama, kodlama,
  Medeni, etik ve sosyal adalet okuryazarlığı,
  Ekonomi ve finans okuryazarlığı, girişimcilik,

Bizim eğitim sistemimiz maalesef ezbere dayalı 
ve baraj sınavlar ile öğrencilerin konuyu inceleme,
araştırma ve yorumlamasına pek imkân vermeyen 
sınıf geçme odaklı bir sistemdir. 
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  Küresel farkındalık, insanilik, çok kültürlülük okuryazarlığı,
  Bilimsellik okuryazarlığı ve muhakeme, bilimsel metot,
  Çevre ve koruma okuryazarlığı, ekosistem anlayışı,
  Zaman yönetimi. 

3. Sektörde hangi disipline ihtiyaç var? Hangi disiplin için insan kaynağı sıkıntısı yaşanıyor?

 Teknolojinin hızla geliştiği ve giderek hayatımızda daha çok yer kapladığı yeni bir 
dünyaya doğru giderken iletişim, adaptasyon ve inovasyon yeteneklerine sahip olan 
insanlara çok ihtiyaç olacaktır  

4.  Makine mühendisliği çok geniş bir alan ve şöyle bir algı var: Makine mühendisliği 
  mezunu isen döküm atölyesine de başvurursun, tesisat da yapabilirsin, 
  üretimde de çalışabilirsin. Hâlbuki hepsi birbirinden o kadar farklı alanlar ki.   
  Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

  Makine mühendisliği bölümünü bitiren öğrenciler analitik düşünme yeteneğine 
sahip oldukları için çok farklı konuda çalışabilirler.
  
5.  Sektörün geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz?

  Gelişen teknoloji ile iklimlendirme sisteminin de geleceği müşteriler tarafından 
talep gören sistemler ile donatılacak. Bunu açıklamak gerekirse gün geçtikçe artan 
hava kirliliği ve artan farkındalık ile insanların konforlu, çevreci aynı zamanda eko-
nomik sistemlere yönelimleri yükselişe geçti. Otonom sistemlerin de IoT (Internet of 
Things) gelişmeleri ile iletişim kuran tesisatlara geçilmeye başlandı. Şimdilik akıllı ev-
lerde kullanılmaya başlanan yapay zekâ sistemleri, eski binalara da entegre olacak. 
Böylece hem enerji tasarrufu hem de yönetimi kolay tesisatlar sektörde lider hale 
gelecek. Bu durumda mühendislere de birçok görev düşecek, iklimlendirme veri ma-
denciliğinden başlayıp müşteri talebine göre değişen tesisatlara kadar sürdürülebilir 
çözümlerin hepsinden sorumlu olacaklar. 

6.  Henry Ford’un çok güzel bir sözü var. Diyor ki:  “Bir insanın üniversiteyi bitirmesine 
  yardım edebilirsiniz ama istemezse ona düşünmeyi öğretemezsiniz.”  
  Ben,  sizin düşünmek ve ezberlemek üzerine olan görüşlerinizi merak ediyorum. 
  Siz hep düşünen ve sorgulayanlardan mıydınız?  

  Eğitim ancak düşüncenin hatta düşünce şeklinin eğitilmesi ile başarılı olabilir. 
Ancak bizim eğitim sistemimiz maalesef ezbere dayalı ve baraj sınavlar ile öğrenci-
lerin konuyu inceleme, araştırma ve yorumlamasına pek imkân vermeyen sınıf geçme 
odaklı bir sistemdir. Bu durumda herhangi bir şeyin öğrenilmesi, yorumlanması ve 
modellenmesi oldukça uzak bir ihtimaldir. Oysa insan diğer canlıların aksine dü-
şünen, sorgulayan, uygulayan ve gelişen bir canlıdır. Zamanımızda 

ân vermeyen sınıf geçme u inceleme, araştırma ve yorumlamasına pek immkâ
ilmesi, yorumlanması ve istemdir. Bu durumda herhangi bir şeyin öğreen
er canlıların aksine düesi oldukça uzak bir ihtimaldir. Oysa insan diiğe -
anımızda gulayan, uygulayan ve gelişen bir canlıdır. Zamma
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gençlerde aranan özellik ise öğrenmeyi öğrenen,  kendi başlarına sorgulayan, 
araştıran, değerlendiren ve etik değerlere bağlı birey olmalarıdır.    

7.  Mesleğe yeni başlayan herkesin en korktuğu şey hata yapmaktır. Mesleğe 
  başladığınızda yaptığınız hatalar oldu mu? Bu hataların üstesinden nasıl geldiniz?

  Hata yapmaktan korkmamak gerekir. Hata yapmadan, gelişim olmaz. Bunun üze-
rine saatlerce konuşulup onlarca örnek verilebilir. Burada önemli olan her hatadan 
ders çıkarmaktır. Bir projeden, bir çalışmadan veya bir kararımızdan vb. her türlü 
durumdan sonra sakince kendimize notlar çıkarmalı ve öğrenilmiş dersler üzerine 
düşünmeliyiz. Önemli olan tam olarak budur.  
 
8.  Mezun olunan okulun iş hayatındaki önemi nedir?

  Eleman alımlarında, mezun olunan okul şirketler için önemlidir. Ancak eğitim ha-
yatı boyunca kendini sürekli geliştiren öğrenciler sahip oldukları becerileri iyi ifade 
edip belgeleyebildikten sonra okulun önemi azalır.       

9.  Her iş başvurusunda referans isteniyor. Referansın iş başvurusundaki önemi nedir?  

  İş başvurusu yapıldığı zaman en çok karşılaşılan kavramlardan biri de referanstır. 
Genel olarak mülakat sonrası önem kazanan referanslar; işverenin, aday personeli 
işe almadan önce o personel hakkında bilgi edinebilmesi için kullanılan bir sistemdir.
Referans yoksa iş yoktur, diye bir şey olamaz. Hazırlanan CV’de yeterli kazanımlar 
iyi bir şekilde ifade edilebilirse sorun olmayacağı kanısındayım. İletişimin çok kolay 
olduğu, istediğimiz kişilere bir mesaj uzaklıkta olduğumuz bir çağdayız. Tüm öğren-
cilere tavsiyem, okul bitmeden, iş arama sürecine başlamadan kendi referanslarını 
oluşturabilecekleri adımları öğrencilik zamanlarından itibaren atmalarıdır. Fuarlar, 
kariyer günleri vb. organizasyonlarda öğrenciler sektördeki yöneticiler ile tanışıp fir-
maları ve yöneticileri takibe alsınlar. Zaman içerisinde referans kavramının, kariyerin 
önünde bir engel olmaktan çıktığını göreceklerdir.
     
10. İklimlendirme sektöründe etkili birey olabilmek için genç mühendis adayları hangi 
  yazılım programlarında kendilerini geliştirmelidirler?

 Carrier HAP, Revit, Ansys gibi sektörel programları öğrenmelerini öneririm. 
Aynı zamanda Python, C++ gibi kodlama bazlı programları da öneriyorum.

erde aranan özellik se öğrenmeyi öğrenen,  kendi başlarına sorgsorgulayan, k is
ran, değerlendiren e etik değerlere bağlı birey olmalarıdır.     ve

esleğe yeni başlayan erkesin en korktuğu şey hata yapmaktırtır. Mesleğe he
şladığınızda yaptığın z hatalar oldu mu? Bu hataların üstessinden nasıl geldiniz?nız

y ç g ç
  yazılım programlarında kendilerini geliştirmeelidirler?a k

Carrier HAP, Revit, Ans s gibi sektörel proggramları öğrenmelerini önsy
Aynı zamanda Python C++ gibi kodlamaa bazlı programları da önen, C
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11. Kendi işini kurmak mı, bir firmada çalışmak mı? Bu konuda görüşünüz nedir?

  Kendi işini kurmak her ne kadar heyecan verici ve özgürlük vadedici olsa da 
tecrübesiz bir şekilde kendi işini kurmanın sonu hüsran olabiliyor. Bu yüzden bir süre 
bir yerde çalışıp tecrübe kazandıktan sonra kendi işini kurmak bana daha mantıklı 
geliyor. Günümüz gençliği çoğunlukla bilgisayar mühendisliği, yazılım / bilişim sis-
temleri ve makine mühendisliği gibi bölümleri tercih ediyor ve büyük bir çoğunluğun 
gönlünde, kendi girişimini kurmak yatıyor.        

12. Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz? 

  1964 İstanbul doğumluyum. Nişantaşı Kız Lisesini 1981 yılında bitirdim ve Yıldız 
Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümüne başladım. 1986 yılında bu 
okuldan mezun oldum ve aynı yıl hem Isı Proses dalında 
yüksek lisansa hem de İstanbul Üniversitesi 

Nişantaşı Kız Lisesini 1981 yılında bitirdim ve Yıldız mluyum.. 
ği Bölümüne başladım. 1986 yılında bu hendisliğ
yıl hem Isı Proses dalında e aynı y
l Üniversitesiİstanbuul
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İşletme İktisadı Enstitüsünde MBA programına başladım. 2000 yılında hep hayalini kur-
duğum akademisyenliğe başlamak üzere araştırma görevlisi olarak üniversiteye girdim 
ve doktora çalışmama başladım. Arçelik merkez Ar-Ge’si ile ortak bir projede çalışa-
rak doktoramı 2007 yılında tamamladım. Üniversitelerde var olan kadro sorunlarından 
dolayı doçentlik için gerekli şartları sağlamaya çalıştım ve 2012 yılında doçentliğimi 
alarak kadroya atandım. Günümüze kadar da üniversite sanayi iş birliğini arttırmak için 
canla başla çalıştım. Profesörlük için gerekli şartları sağlayıp zorunlu 5 senelik bekleme 
süresinden sonra Dünya Kadınlar Günü’nde profesör oldum.

13. Mesleğiniz size manevi doyum sağladı mı? Hiç pişman oldunuz mu? Başka bir meslek 
  seçmiş olmayı hiç düşündünüz mü?

  İnsanın hayalinin olması çok önemli, küçüklüğümden beri hep öğretmen olmak 
isterdim. Zorda olsa bu hayalime kavuştuğum için hiçbir zaman pişman olmadım. 
Ve mesleğimi çok severek yapıyorum. Kendime hedef koyduğum bazı sosyal so-
rumluluk temelli planlarım var, özellikle gençler ve kızlar üzerine. Gelecekte kendime 
bunlarla ilgilenebilecek daha fazla vakit ayırabilmeyi planlıyorum. 
   
14. Meslekte karşılaştığınız olumsuzlukların üstesinden nasıl geldiniz? 
  Hiç bırakıp gitmek istediğiniz oldu mu? Pes ettim dediğiniz zamanlar oldu mu? 
  Devam etmenizi ne sağladı? 

  Genelde pozitif bir kişiliğim var. Negatif enerjinin yaratıcılığı öldürdüğünü ve hata 
yapma korkusunun oluşmasına zemin hazırladığını düşünürüm. Anlık başarısızlık ya 
da terslikleri geçmişte bırakıp nihai hedefe odaklanırım.     
     
15. Meslekteki değişimlere nasıl ayak uyduruyorsunuz?

  Sektör bazlı dergileri, sempozyumları takip etmeye çalışıyorum. Bunların yanında 
fütüristleri takip edip onların düzenlediği etkinliklere gitmeye özen gösteririm.

MBA programına başladım. 2000 yılında hep hayalini kur-
şlamak üzere araştırma görevlisi olarak üniversiteye girdim
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SABİT CEVAT TANRIÖVER 
TANRIÖVER MÜHENDİSLİK YÖNETİM KURULU BAŞKANI

ÇOK ÇALIŞMAYA 
HAZIRLIKLI OLUN, YALNIZ 
KENDİNİZ İÇİN DEĞİL, 
ÜLKENİZ İÇİN DE ÇALIŞIN 
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Bizim evimiz Sümerbank Bez Fabrikası’na çok yakındı, 
ilkokula giderken Sümerbank Bez Fabrikası’nın 
önünden geçerdim. Bu arazinin bir köşesinde hurdalık 
vardı, çıkardıkları makineleri oraya atarlardı. Ben o 
hurdalıktan geçerken dakikalarca durup o hurdalara 
bakar ve onlarla nasıl makine yapabilirim diye hayal 
ederdim. Bunu bana kimse söylemedi, bu içimden gelen 
bir dürtüydü. 

1. Size göre makine mühendisliği alanında başarılı olmak için bir mühendiste olması 

 gereken vasıflar nelerdir?

 Öncelikle matematiksel zekâya sahip olması lazım. Eğer matematik zekâsı 
varsa bu çocuğun başarılı olabilme şansı çok yüksek. İkincisi, bugünkü koşul-
larda mutlaka İngilizce bilgisi şart. Öğrenemeyeceğim korkusu taşımasınlar, ne 
kadar öğrenebilirlerse mühendisliklerine o kadar katkısı olur. Uluslararası bir 
toplantıya girdiğinizde kimseye “İngilizce bilgin var mı?” diye sorulmuyor, hemen 
İngilizce konuşulmaya başlanıyor, çünkü herkesin İngilizce bilmesi zorunlu ka-
bul ediliyor.  Bunun dışında bir mühendisin çok çalışması lazım. “Mühendis”, bir 
büyüğümüzün dediği gibi, “mezarda dinlenen adam” demek. Tatil, hobi, zevki 
sefaya düşkün olanlar mühendis olmasın.  Ama şunu da söylemek isterim: mü-
hendislik ayrıcalıktır. Bir gün, Fevziye Mekteplerinin inşaat toplantısındaydık,  in-
şaat toplantı başkanı da benim üniversiteden motorlar hocam, Prof. Dr. Hikmet 
Binark’tı. Toplantı esnasında, birisi dedi ki “Mühendis olmuş da ne olmuş!” Hoca 
buna şöyle cevap verdi: “Mühendislik ayrıcalıktır.” O zaman ne dediğini tam an-
lamamıştım ama her geçen gün daha iyi anlıyorum. İnsanın mühendis mantığı 
varsa bir kere kesinlikle ulaşamayacağı hayali kurmuyor, bu çok önemli.

Özetle, matematiksel zekâ, çok çalışmak ve İngilizce bilgisi olmazsa olmaz diye-
biliriz.
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2. Sektörde yeni mezun bir mühendisi neler bekliyor ve sektörün yeni mühendislerden 

 beklentileri nelerdir?

 Yeni mezun bir mühendisin şuna iyi karar vermesi lazım: Hangi konuda ça-
lışacak? Özellikle makine mühendislerinin önünde çok sayıda alternatif var, 
bunlardan hangisinde çalıştığında daha çok zevk alacaksa onu seçmesi uygun 
olur. Sevmediği işi ne kadar çok kazanç getirirse getirsin asla ve asla seçme-
sin. Çünkü başarılı olamayınca para da kazanamaz. Yeni mezun öğrencilere 
bir de tavsiyem şu olacak: Kırk yaşınıza geldiğinizde, şu an kırk yaşında olan 
kimin yerinde olmak istiyorlarsa ona baksınlar, onun gibi çalışsınlar. Sektörün 
mühendisten beklediği iyi bir mühendislik eğitimi almış olmasıdır. Bu sebeple 
mühendislik öğrencilerine tavsiyem, okulda dersi geçmek için değil, öğrenmek 
için çalışsınlar. Özellikle hangi konuda çalışacaklarını belirlemişlerse o konuyla 
ilgili derslerin her satırını anlayarak geçmeleri lazım ki hayatta en çok ihtiyacı 
olan bilgiler onlar olacak. 

3. Sektörde hangi disipline ihtiyaç var? Hangi disiplin için insan kaynağı sıkıntısı  

 yaşanıyor?

 Her konuda bilgili elemana ihtiyaç var. Zaten bilgisi olmayan adamın da hiçbir 
sektörde başarılı olma ihtimali yok. Dolayısıyla eğer kendisini yetiştirmişse sorun 
yok. Ama şu çok önemli, hangi meslekten olurlarsa olsunlar mesleklerine bilgisa-
yarı dâhil etsinler. Teknolojiden uzak durarak hiç kimse bu dönemde başarılı ola-
maz. Kendilerini özellikle nanoteknoloji üzerine geliştirsinler. Nanoteknoloji çok 
bildiğimiz bir konu değil ama dedikleri şey şu: Nanoteknolojiyi halkın kullanımına 
verdiğimizde, bugünkü teknoloji taş devri gibi kalacak. Bu kadar önemli bir konu. 

4. Makine mühendisliği çok geniş bir alan ve şöyle bir algı var, makine mühendisliği 

 mezunu isen döküm atölyesine de başvurursun, tesisat da yapabilirsin, 

 üretimde de çalışabilirsin. Hâlbuki hepsi birbirinden o kadar farklı ki. 

 Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

 Daha önce de bahsettiğim gibi, bunlardan hangisinde çalıştığında daha çok 
zevk alacaksa onu seçmesi uygun olur.

5. İklimlendirme sektöründe, uluslararası rekabet anlamında ne gibi proje ve 

 girişimlerde bulunulmaktadır? 

 Sektörün iki sıkıntısı var: Bir program, ikincisi de insan gücü. Sektörde, bilgisi 
ve dikkati yüksek insanlara ihtiyaç var. Böylece daha az hatayla daha kaliteli işler 
çıkarabiliriz. Program tarafına gelince bizim ne yazık ki Türkçe yazılmış progra-
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mımız yok. Yeni nesil, kendini bilgisayar ile geliş-
tirebilirse çok şey yapar. İklimlendirme sektöründe 
gençler programcılığa önem versinler. Buna kafa 
yorarlarsa hem kendileri hem sektör kazanır. 
  
6. Sektörün geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz?

 İklimlendirme sektöründe hâlâ yapılabilecek bir şeyler 
var. Ben bir ay kadar önce Almanya’da bir firmadaydım. Fir-
ma sahibi, 75 yaşında bir kişi ve 86 patenti var. Bunu görünce 
daha çok icat edilecek şeyin olduğunu anladım. Çalışmalarıyla 
yerden ısıtma, yerden serinletme ve yerden havalandırmayı çöz-
müş. Geleceğin sistemi de ısı pompası. Isı pompası, yerden ısıtma, 
yerden serinletme ve az havayla daha çok temiz hava sağlayabilme 
çözümleri gibi konuların üzerinde çalışmalarını tavsiye ederim. 
Yine bunlar dışında ülkenin ciddi bir problemi var, o da deprem. Bu 
deprem nedeniyle kentsel dönüşümü hızla yapmak zorundayız. Bunun 
anlamı ne? On milyon konutun yıkılıp yeniden yapılması demek. Dolayı-
sıyla önümüzde ciddi bir iş potansiyeli var. İkincisi Ortadoğu savaşları ebe-
di sürmeyecek. Yakın gelecekte son bulacak ve bu yüzyılda yeni bir şekil 
alacak. Dolayısıyla yerinden edilmiş 20 milyona yakın insan var. Bu kişilerin 
yeniden yurt edinmesi ve yeni şehirler kurması gerekecek. Bu sebeplerle benim 
kanaatim önümüzde en az yirmi otuz yıl yetecek iş potansiyeli var. Bir de teknolo-
jileri eskiyen binalar da yenilenmek zorunda kalacak. Şunu da unutmamak lazım, 
son yıllarda değişim çok hızlı oluyor. Eskisi gibi değil. Eskiden odun sobasından 
kömür sobasına geçmek belki yüz sene sürmüş, kalorifere geçmek iki yüz sene 
sürmüş ama split kilmadan, VRV’ye geçmek çok hızlı gerçekleşiyor. 

7. Henry Ford’un çok güzel bir sözü var. Diyor ki:  “Bir insanın üniversiteyi 

 bitirmesine yardım edebilirsiniz ama istemezse ona düşünmeyi öğretemezsiniz.”  

 Ben,  sizin düşünmek ve ezberlemek üzerine olan görüşlerinizi merak ediyorum. 

 Siz hep düşünen ve sorgulayanlardan mıydınız?  

 Biz üniversitedeyken hiç formül ezberlemedik, bize hep formülün çıkış yolunu 
anlattılar. Üniversiteye yazılı sınav ile girdik, bizim ezber kalıbımız yok. Yeni sis-
temde soruyu çözmek yerine, çoktan seçmeli yöntemle seçmeye alıştılar. Önemli 
olan ezbercilik değil, işin aslını öğrenmek.

 Size kısaca bir anımdan bahsetmek isterim. Bizim evimiz Sümerbank Bez 
Fabrikası’na çok yakındı, ilkokula giderken Sümerbank Bez Fabrikası’nın önün-
den geçerdim. Bu arazinin bir köşesinde hurdalık vardı, çıkardıkları makineleri 
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Kendi işimi kurmaya karar verdiğimde, bir 
büyüğümden aldığım nasihat hiçbir zaman aklımdan 
çıkmadı. Ekmek pişirmeyi bilmiyorsan fırın açma 
ve her zaman aldığın işten gelecek paraya değil, 
cebindeki paraya güven.
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oraya atarlardı. Ben o hurdalıktan geçerken dakikalarca durup o hurdalara bakar 
ve onlarla nasıl makine yapabilirim diye hayal ederdim. Bunu bana kimse söyle-
medi, bu içimden gelen bir dürtüydü. 

8. Paket yazılımlar ezberciliğe ve kolaycılığa sebep oluyor mu?

 Maalesef destekliyor. Bu yüzen makine mühendislerine muhakkak kullandıkla-
rı programın içeriğini bilmelerini öneriyorum. Programın ayrıntısını bilirlerse hata 
yapmaz, anlamsız sonuçları doğrulardan ayıklayabilirler.

9. Mesleğe yeni başlayan herkesin en korktuğu şey hata yapmaktır. 

 Mesleğe başladığınızda yaptığınız hatalar oldu mu? 

 Bu hataların üstesinden nasıl geldiniz?

 Hiç olmadı. İşimi disiplinle yapıp çok çalışırım.    

10. Mezun olunan okulun iş hayatındaki önemi nedir?

 Başarının kıstası iyi okuldur. Bir sınav yapılıyor ve bu sınavda ilk yüze girenle 
son yüze giren bir olur mu? Elbette iyi okul çok önemli. Bu önemi ortadan kaldır-
mak isteyen öğrenciler muhakkak çok çalışmalı. 
  
11. Her iş başvurusunda referans isteniyor. Referansın iş başvurusundaki 

 önemi nedir?  

 Referans önemli. Çünkü işe alınan kişi şirkete gelen bir yabancı madde gibi. 
Eğer bu yeni kişiyi öneren iyi bir arkadaşınızsa size başarısız birini göndermeye-
ceğini bilirsiniz. Ama yine de işe başvuru yapan kişinin kendisi herkesten önem-
lidir. Beni internetten bulup gelip işe aldığım kişiler oldu.

12. İklimlendirme sektöründe etkili birey olabilmek için genç mühendis adayları   

     hangi yazılım programlarında kendilerini geliştirmelidirler?

 Revit. Önümüzdeki 10 yıl içinde Revit bilmeyen kişi, iş bulamayacak. Bugün 
Autocad programı bilmek ne kadar önemliyse Revit de aynı olacak. 

13. Kendi işini kurmak mı, bir firmada çalışmak mı? Bu konuda görüşünüz nedir?

 Kendi işinizi kurmanın önemli iki faktörü var: Bilgi ve çevre. Bu ikisi muhakkak 
olmalı. Bilginiz var, çevreniz yoksa bir işe girip çalışmanızı tavsiye ederim. Çevre-
niz var, bilginiz yoksa zaten başarılı olamazsınız.    
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14. Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz? 

 1973 yılında İTÜ Makina Fakültesinden mezun 
oldum. 1971 yılında o dönemin önemli firmalarından 

biri olan Termas A.Ş.’de ilk olarak proje mühendisi ola-
rak meslek hayatına başladım. 8 yıl sonra ayrıldım ve 

ayrıldığımda şirketin %7.5 hissedarı, pazarlama ve teknik 
işleri müdürü ve yönetim kurulu üyesiydim. Ayrıldıktan son-

ra beni aradılar ve dışarıdan iş teklif ettiler. Bu arada büromu 
kurduğumda masa, sandalye dâhil telefondan başka hiçbir 

şeyim yoktu. Böyle başladım ve 1979 yılından 1981 yılı ortala-
rına kadar kendi büromda işe devam ettim. O zaman bana yine 

Termas’tan Arabistan’da bir iş yapmam üzerine teklifi geldi. 1981 
yılı Ağustos ayında apar topar Arabistan’a gittik. Oradaki işleri bitir-

dikten sonra yine aynı şekilde bir öneri oldu ve bu yeni öneri büyük 
bir işti. Büromu kapatıp tekrar Arabistan’a gittim. 1983’ün ortalarından 

1985’in sonuna kadar 3 ay orada 1 ay burada şeklinde önemli projelere 
imza attık. 1986 Ocak ayında büromu tekrar kurdum ve o günden bu tari-

he dek kesintisiz işimize devam ediyoruz. 1986 yılından 1996 yılına kadar 
Şehremini’deki yerimizdeydik. Daha sonra Zeytinburnu’na geçtik, 2010 yılına 

kadar da orada faaliyetlerimize devam ettik. 2010 yılından itibaren de yeni ye-
rimizde 26 kişiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 1988 yılında Mustafa Bey bize 

katıldı ve 23 yıldır beraberiz, yine iki oğlum da bugün benimle birlikte.
Bu tarihe kadar sürekli olarak sağlıklı bir şekilde büyüdük. Verdiğimiz hizmetler-
den memnun olan insanların tavsiyeleriyle müşterilerimiz arttı. Çalıştığımız her 
müşterimizle uzun süreli ilişkilerimiz oldu. Bu noktaya kadar da bu ilkeyle geldik 
ve bu şekilde de devam etmeyi düşünüyoruz.  

15. Mesleğiniz size manevi doyum sağladı mı? Hiç pişman oldunuz mu? 

 Başka bir meslek seçmiş olmayı hiç düşündünüz mü?

 Hiç pişmanlık duymadım. Makine mühendisliğini kazandığımı öğrendiğimde 
mutluluktan ağladım. Bugün de zevkle, aşkla çalışıyorum.
   
16. Üniversitede okurken dal seçimine nasıl karar verdiniz? 

 Neden iklimlendirme dalına yöneldiniz? Önceden bir bilginiz var mıydı?

 Biz ilkokulda her sene Sümerbank Bez Fabrikası’nı gezerdik. Bu geziler be-
nim mühendis olmama vesile oldu. O gezilerde, fabrikada çalışanları beğenerek 
yönümü belirledim.  Yönünü erken belirlemek çok önemlidir. Öğrencilerin, ne ola-
caklarına erken karar vermesi lazım.  Dal seçimine gelince ısıtma derslerini hep 
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severdim, sonra ilk iş fırsatı olarak karşıma çıkınca hiç düşünmeden bu teklifi 
kabul ettim.
   
17. Sizinle birlikte aynı devrede mezun olan birçok öğrenci vardı, sizi diğerlerinden  

 ayırt  eden fark neydi? 

 Mühendislik yapan tek bendim, çoğu mühendislik yapmadı.    

18. Meslekte karşılaştığınız olumsuzlukların üstesinden nasıl geldiniz? 

 Hiç bırakıp gitmek istediğiniz oldu mu? Pes ettim dediğiniz zamanlar oldu mu?   

 Devam etmenizi ne sağladı? 

 Hiç öyle bir durum olmadı.
  
19. Günde ortalama kaç saat çalışırsınız?

 Uyumadığım her anımı mümkün olduğunca çalışarak geçirmeye gayret ediyo-
rum. Günde yaklaşık 10-12 saat çalışırım.   

20. Hayattan aldığınız en büyük ders neydi sizin için?

 Kendi işimi kurmaya karar verdiğimde, bir büyüğümden aldığım nasihat 
hiçbir zaman aklımdan çıkmadı. Ekmek pişirmeyi bilmiyorsan fırın açma 

ve her zaman aldığın işten gelecek paraya değil, cebindeki paraya 
güven.   

   
21. Meslekteki değişimlere nasıl ayak uyduruyorsunuz? 

45 ülke, 200’e yakın fabrika gezdim. Fuarları muhakkak gezerim, 
teknolojiyi çok sıkı takip ederim. Son olarak eklemek istedikle-

rim: Daima öğrenin, “Ben artık oldum.” demeyin, yeniliklere 
açık olun, kaliteli yaşayın ama asla lüks yaşamayın, lüks ya-

şarsanız çok çalışamazsınız, gelecekte tüm projeler BIM 
platformu kullanacak, kendinizi buna göre geliştirin, ha-

zır olanı alıp kullanmakla yetinmeyin, üzerine bir şeyler 
de siz eklemeye çabalayın, krizler geçicidir, her dibe 

vuruşun çıkışı mutlaka vardır,  çok çalışmaya hazır-
lıklı olun, yalnız kendiniz için değil, ülkeniz için de 

çalışın,  mühendisin boş durmaya hakkı yoktur, 
mühendis mezarda dinlenen adam demektir, 

başarı Allah’a aittir.



158 Mesajınız Var

SARVEN ÇİLİNGİROĞLU
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OLMADAN TASARIMCISI 
OLAMAYIZ



159Mesajınız Var

1. Size göre makine mühendisliği alanında başarılı olmak için bir mühendiste olması 
 gereken vasıflar nelerdir?

 Çok klasik olacak ama ilk şart çok çalışmak. Bir de ezberciliği bırakıp araştırmacı 
ve sorgulayıcı olmak gerekiyor. Ayrıca sürekli yenilikleri, yurt dışını takip etmek lazım. 
Yenilikleri takip etmek günümüzde çok kolaylaştı, eskiden böyle değildi. Ben, ben-
den önceki nesli de gördüğüm için aradaki farkları çok iyi biliyorum. Çünkü babam 
da aynı meslekten. Bir onun yaşadığı zorluklara, bir de kendi yaşadıklarıma bakıyo-
rum ve çok dersler çıkarıyorum.  Bu durum benim oğlum için çok daha farklı olacak. 
Çünkü zaman, çok şeyi değiştiriyor. Yeni metotlar çıkıyor. Eskiden bilgiye ulaşmak 
çok zordu. Babamın döneminde kitap yoktu. Babam 1950 İTÜ mezunu, tasarım işi-
ne 1954’de başlamış. Bu işin ilklerinden aslında. Mimari projesini Behruz Çinici’nin 
hazırladığı ODTÜ’nün mekanik tasarımını babam yapmıştı. O dönemlerde radyatör 
imalatı, konvektör imalatı hiçbir şey yokmuş, her şeyi kendileri tasarlıyorlarmış, biz 
bunlara hazır konduk. Bunların imalatları için biz sadece oranın ihtiyacı olan ısı yükle-
rini hesap edip seçiyoruz. Fakat onların dönemi çok daha zorluklarla doluydu. Hem 
ısı kaybını hesaplıyorlar hem konvektör dizaynı yapıyorlar ve bunu imal ettiriyorlar. 
Bilgisayar yok, her hesap elle yapılıyor, hesap makineleri dahi yok. Böyle dönem-
lerde ODTÜ, İTÜ Maçka Kampüsü’ndeki oditoryum gibi büyük projeler çıkmış. Biz 
daha şanslı bir nesiliz, aydıngerden, rapido kalem kullanılan bir dönemden bilgisayar 
ortamına geçiş yaptık. Bu geçiş, 1980’lerde oldu. Ben 1980, girişliyim üniversiteye, 
bilgisayarın ilk çıktığı 1983’te bile yaptığımız çalışmalar günler sürerdi. Isı kayıp-ka-
zanç hesaplarını 1986’larda bilgisayarda yapmaya başlamıştık. 1989’da Autocad ile 
tanıştık. 1989’da Sabancı Center projesine başlamıştık, mimar Autocad’de projesini 
çiziyordu ve biz o sayede yavaş yavaş Autocad ile çalışmaya başladık.   

2. Sektörde yeni mezun bir mühendisi neler bekliyor ve sektörün yeni mühendislerden 
 beklentileri nelerdir?

 Yeni mezun mühendislerin sektörle ilgili bilgi sahibi olmadıklarını görüyoruz. Bu 
mühendisler, daha çok temel bilgiler ile okuldan mezun oluyorlar. Onların teorik bil-
gilerini pratik ile buluşturmaya çalışıyoruz. Özellikle tasarım büroları ikinci bir okul 
oluyor onlar için. Bu sektörün ilk adımı tasarım bürolarından geçer, çünkü tasarım 

Doğada hayatta kalan en güçlü ya da en akıllı olanlar 
değil, değişime en iyi uyum sağlayabilenlerdir.
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bürosunda, bina içerisinde kullanılan tüm tesisat elemanlarını öğrenebiliyorlar.  Bir 
soğutma makinesini, bir kazanı, bir klima santralini öğrenebiliyorlar. Daha sonra uy-
gulamaya girdikleri zaman bu çizilen projelerin nasıl uygulamaya geçtiğini görüyor-
lar. Fakat üretim, tabii ki çok farklı, üretimde tek bir ürüne kanalize oluyorsunuz. Ama 
tasarım çok geniş bir yelpaze, tasarımdan başladığınız zaman artık her şeyi yapabilir 
hâle geliyorsunuz. Maalesef ülkemizde emek işi ucuzdur fakat öğrenci bunu bir yatı-
rım olarak görmeli ve bir tasarım bürosunda çalışarak öğrendiği teorik bilgiyi, pratik 
ile birleştirip ondan sonra para kazanmaya yönelmelidir. Sektörün de tasarımın ne 
olduğunu bilen, o tecrübeye sahip kişilere ihtiyacı var. Bir de yabancı dil çok önemli. 
Literatür takibi için bu şart. Sadece tek dil değil, bir dilin daha bilinmesinde fayda var.

3. Sektörde hangi disipline ihtiyaç var? Hangi disiplin için insan kaynağı sıkıntısı yaşanıyor?

 Gençler genelde ticarete yöneliyor, hep bir malzemenin satışına odaklanıyorlar. 
Yani işin kolayına kaçıyorlar. Ülkenin aslında hizmet sektörüne ihtiyacı var, emeğe 
ihtiyacı var. O emek de tasarım büroları, müteahhitlik firmalarında oluyor. Buralarda 
çalışacak insanlara ihtiyaç var. Yurt dışına açılabilmek için de bu çok önemli. Çünkü 
her şeyin başı tasarım, bir Ortadoğu projesine girdiğiniz zaman tasarımcısı İngiliz ise 
İngiliz mallarını kullanıyor, İngiliz müteahhiti oraya sokuyor, dolayısıyla orada İngiliz 
kazanıyor. Bir Türk tasarımcı bu işe girdiğinde, Türk mallarını tavsiye edecektir ve üre-
tim sektörüne de pazar açacaktır. Onun için başlangıç hep tasarımdır. Emeğe saygı 
ve kazançlar gittikçe azaldığı için tasarım tarafında kaliteli eleman sayısı da azal-
maktadır. Bu gidişle tasarımcı bulamayacağız. Yurt dışındaki tasarımcılara muhtaç 
olacağız. 1986 yılında İngiltere’de York firmasında ısı pompaları üzerine staj yaptım. 
Gittiğimde beni ilk olarak servis bölümüne koydular. 1-1.5 hafta kadar servis bölü-
münde çalıştım. Daha sonra tasarım ofisine geçtim. Serviste karşılaştığımız sorunları 
nasıl çözeceğimizi tasarım bölümünde tartışmaya başladık. En son aşama olarak 
beni satışa koydular. Niye en son satışa geçiyorum dedim, satışta olman için her şeyi 
bilmen lazım ki satabilesin, ürünü pazarlayabilesin, dediler. Aslında satış da kolay 
bir şey değil ama ülkemizde kolay. Yurt dışında o kadar kolay değil.  Siz bütün ürünü 
dizaynından itibaren tanımalısınız, yalnız sizin ürünleri değil, rakip firmanın ürünlerini 
de çok iyi tanımalısınız. Tabii bir de şu var ki yurt dışında müşteriye gittiğinizde şirket 
sahibi ile değil, teknik kişilerle masaya oturup önce teknik bilgiler konuşulur, sonra 
işin parasal tarafı gündeme gelir. Bizde ise direkt para konuşulur, karşınıza doğrudan 
yatırımcının kendisi çıkar, bir danışma grubu ile konuşmazsınız. Tabii yatırımcı da ko-
nudan çok uzak olduğundan hemen işin maddi boyutuna geçer, karşılaştırma kriteri 
bu olur. Projeye değer verilmez. Hâlbuki bina projeden kazanır, tasarımdan kazanır. 
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4. Makine mühendisliği çok geniş bir alan ve şöyle bir algı var: Makine mühendisliği 

 mezunu isen döküm atölyesine de başvurursun, tesisat da yapabilirsin, 

 üretimde de çalışabilirsin. Hâlbuki hepsi birbirinden o kadar farklı alanlar ki.  

 Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

 Makine mühendisliği alanının temelinde matematik, fizik, kimya var. Bu bir 
avantaj ama sektör değiştirmek kolay değil. Makine mühendisi bir iklimlendir-
me sektörüne girdiyse oradaki imalat sektörüne geçebilir ama otomotiv olmaz. 
Önceden doğru seçim yapılıp ona göre yönlendirme yapılması gerekir.

5. İklimlendirme sektöründe, uluslararası rekabet anlamında ne gibi proje ve 

 girişimlerde bulunulmaktadır? 

 Her sektörde olduğu gibi bu sektörde de ticaret ön plana alındı. Ticaret ön 
plana alınırken de daha çok yerli üreticilerin, yurt dışına açılması için birçok gi-
rişimlerde bulunuldu. Bu, mesela İSİB vasıtası ile oldu; İSKİD’in Ur-Ge projeleri 
vardı. Uluslararası rekabeti geliştirme projesi. Tasarım ve uygulamanın yurt dışı 
ticaretine yapacağı katkı anlaşılmaya başlandığı için bu projelerde tasarımcıla-
rın ve uygulamacıların katılımı sağlanmaya başlandı. Bir de tabii fuarlar, konfe-
ranslar, sempozyumlar da uluslararası rekabetçiliği destekliyor. Hem teknolojiyi 
hem bilgiyi aktarıyor ve geliştiriyor. Mesela TTMD’nin de bir dış ilişkiler komis-
yonu var, bu komisyonla iki senede bir, uluslararası sempozyum düzenliyoruz. 
Burada iklimlendirme sektöründeki gelişmeler anlatılıyor, sıfır enerjili binalar 
tarifleniyor, bu binalarda nasıl teknikler uygulandığı anlatılıyor ve bunun için de 
TTMD yurt dışından bu işin uzmanlarını getiriyor.  
  
6. Sektörün geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz?

 Değişimler çok hızlı oluyor. Biliyorsunuz, biz rapidoyla başladık, daha sonra 2 
boyutlu dijital çizime geçtik. Şimdi önümüzde dijitalleşme var. Buna göre tasarım 
BIM’e doğru evriliyor (Building Information Management). Ancak bu durum tasa-
rımcının önemini etkilemeyecek. Tasarım teknikleri değişecek, ancak bilgi yine tasa-
rımcının elinde olacak. Eğer yapay zekâlar hayata geçecekse bu sefer de yapay zekâya 
öğreten taraf olacağız. Fabrikalara gittiğinizde görüyorsunuz, mavi yaka kaybolmaya 
başladı. Sanayi ve endüstri devrimlerinin, her zaman için yıkıcı olduğu kadar yaratıcı bir 
tarafları da vardır. Mesela ilk zamanlar arabayı atla çekerlerdi ve o dönemde at bakımı, 
nalbantlık gibi meslekler vardı, daha sonra buharın bulunmasıyla, motor teknolojisinin 
gelişmesiyle araba endüstrisi de gelişti, bu durumda nalbantlar yok oldu ama farklı bir 
meslek olarak lastik üreticilerini ortaya çıkardı. Bir yan sanayi doğdu. Sektör, daha da bö-
lünerek evrilerek gelişti. Dolayısıyla bizim mesleğimiz de yok olmayacak ama evrilecek. 
Biz geçmişi değiştiremiyoruz ama gelecek elimizin altında, ona göre hazırlık yapmamız 
lazım. “Geleceğin seyircisi olmadan tasarımcısı olamayız”. “Doğada hayatta kalan en 
güçlü ya da en akıllı olanlar değil, değişime en iyi uyum sağlayabilenlerdir.” 
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7. Henry Ford’un çok güzel bir sözü var. Diyor ki:  “Bir insanın üniversiteyi 

 bitirmesine yardım edebilirsiniz ama istemezse ona düşünmeyi öğretemezsiniz.”  

 Ben,  sizin düşünmek ve ezberlemek üzerine olan görüşlerinizi merak ediyorum. 

 Siz hep düşünen ve sorgulayanlardan mıydınız?  

 Ben hep sorgulayanlardan oldum. Çünkü ezberciliği sevmiyordum. Yaptı-
ğım işi neden yaptığımı merak ederdim. Ezberci olursanız problem çözemezsi-
niz. Amerika’da eğitim sisteminde hoca önce size konuyu veriyor, siz araştırıp 
çalışıyorsunuz, anlamadığınız yerleri hocanın danışma saatinde gidip sorabili-
yorsunuz. Dolayısıyla sizi aslında araştırmaya, okumaya, öğrenmeye yönlendi-
riyor. Bu doğru bir sistem. Hocanın tahtaya yazdığını ezberlemek, kişinin vizyo-
nunu köreltiyor. Ama okuyarak öğrenmeniz, neyi nerede bulacağınızı bilmeniz 
çok önemli. Ben bunu babamda gördüm. Babam 1956’larda ASHRAE’nin ki-
taplarını getirtmiş. Kolay değil o dönemlerde bu kitapları getirtmek.  Son gün-
lerine kadar da hep kitap okudu. Kitaplardan notlar aldı. Bir soru sorduğumda 
asla o sorunun cevabını bana vermezdi, hep şu kitabı aç, şu sayfaları oku di-
yerek beni okumaya ve düşünmeye sevk ederdi. Örneğin, tesisat projelerinde 
banyo radyatörleri sürekli yukarıya konuyor, herkes de bunu benimsemiş, her 
projede böyle çiziliyor. Niye bunun böyle yapıldığının bir sorgulaması yapılma-
mış bugüne kadar. Bütün banyolarda radyatörler yukarı konmuştur. Bu uygu-
lama aslında yanlış bir uygulama, yukarı koyduğunuz petek, tavanı ısıtır, yeri 
ısıtmaz. Yere indirmeniz lazım. Zamanında tasarımcı banyoda yer bulamayıp 
radyatörü yukarı asmış, bu projeyi örnek alanlar da hiç sorgulamadan bunu 
uygulamaya başlamışlar. Sorgulamak lazım, niye buraya koymuş diyeceksiniz? 
Çünkü bütün fizik kurallarına aykırı bir durum.    

8. Paket yazılımlar ezberciliğe ve kolaycılığa sebep oluyor mu?

 Paket programlar hesaplamayı kolaylaştırdı ve hızlandırdı. Fakat genç mes-
lektaşlarda boyut mefhumunu ortadan kaldırdı. Örneğin bir dairenin herhangi bir 

odasının ısı kaybını paket program ile hesap eden genç meslektaşlarımız çıkan sonu-
cun uygun olup olmadığını maalesef yorumlayamıyorlar. Odanın ısı kaybı 10 kW çıkı-
yorsa bunu doğru kabul edebiliyorlar, halbuki tecrübeli bir mühendis bunun çok yük-
sek bir değer olduğunu ve girdilerde hata olabileceğini hemen anlayabiliyor. Paket 
programlar yorumlama yeteneğini de öldürüyor. Ama yine de sorgulayan ve tecrübe 
sahibi bir mühendis daima paket programların getirdiği avantaj ile sivrilir, teslimiyetçi 
(kabullenen) zihniyet ise burada çok hata yapar.  
 
9. Mesleğe yeni başlayan herkesin en korktuğu şey hata yapmaktır. Mesleğe başladığınızda 

 yaptığınız hatalar oldu mu? Bu hataların üstesinden nasıl geldiniz?

 Benim bir farklılığım vardı, mesleğe başlarken arkamda babam vardı. Bunun 
önemli bir avantajı oldu, mesleğe sıfırdan başlamadım, babamdan miras gelen bu 
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tecrübe bilgisi beni meslektaşlarım arasından sıyırdı. Hata yapma ihtimalim azaldı, 
çünkü danışabileceğim biri vardı.  Dolayısıyla biraz daha cesaretliydim. Aslında 
gençler daha cesurdur, yaşlandıkça öğrendikçe daha temkinli olunuyor.       

10. Mezun olunan okulun iş hayatındaki önemi nedir?

 Okul her zaman için bir etikettir aslında. İnsan önce kıyafetiyle karşılanır, fikirleriy-
le uğurlanır, diye bir söz vardır.  Bu da öyledir. Okul bir kıyafettir aslında ama sonra-
sında kişiler fikirleriyle tartılırlar.  Başarılı bir okuldan başarısız bir öğrenci, başarısız 
bir okuldan da başarılı bir öğrenci çıkabilir. Eğitim bence bireyseldir, bireye bağlıdır.   

11. Her iş başvurusunda referans isteniyor. Referansın iş başvurusundaki önemi nedir?  

 Referans tabii ki önemlidir. Öneren kişinin kişiliği önemlidir. Tanımadığınız birini 
ancak tartıp işe alırsınız veya ona belli bir deneme süresi koyabilirsiniz.      

12. İklimlendirme sektöründe etkili birey olabilmek için genç mühendis adayları hangi 

 yazılım programlarında kendilerini geliştirmelidirler?

 Autocad, Revit, HAP tasarımcılar için önemli. Bunların yanında Energy Plus gibi 
simülasyon programları öğrenmelerini tavsiye ederim.

13. Kendi işini kurmak mı, bir firmada çalışmak mı? Bu konuda görüşünüz nedir?

 Her zaman için önce bir firmada çalışmak…Önce bir firmada çalışıp iş etiği ve 
kuralları öğrenmek lazım. Tecrübe kazanmak, ondan sonra da firma açmak... Çünkü 
ilk açtığınız firmada şansınız her zaman için düşüktür. Kendinizi tanıtmak için çok 
süre geçer ama bir firmada da kendinizi tanıtabilirsiniz. Sonra iş açtığınızda artık bir 
portföyünüz olur.        

14. Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz? 

 1963 yılında İstanbul’da doğdum. 1980 yılında Getronagan Lisesinden, 1984’te 
İTÜ Makina Fakültesinden mezun oldum. Aynı yıl İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsünde Yük-
sek lisans öğrenimime başladım. 1987’de Makine Ana Bilim dalı Enerji Programı’n-
dan makine yüksek mühendisi olarak mezun oldum. Yüksek lisans öğrenimim döne-
minde Honeywell firmasında 1 yıl boyunca yarı zamanlı bina otomasyonu konusunda 
çalıştım. 1986 yılında da ısı pompaları üzerine yüksek lisans tezimi hazırlamak için 
İngiltere’de York International firmasında 2 ay staj yaptım. 1987-1989 yılları arasın-
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da vatani görevimi yerine getirdim. 13. ve 14.Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi 
TESKON’da TTMD adına Yürütme Kurulu üyesi, 2017 CLIMAMED Yönetim kurulu 
üyesi olarak görev aldım. 4. ve 10. Dönem TTMD Yönetim Kurulu üyesi, 12. Dönem 
TTMD Yönetim Kurulu Başkanı, 13. Dönemde ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı 
görevini yürüttüm. Halen Isıtma, Soğutma, Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı ISKAV’da 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekteyim.  Mekanik tesisat proje-
leri üreten, kontrollük ve müşavirlik hizmeti veren Çilingiroğlu Mühendislik firmasının 
sahibiyim. Evli ve iki çocuk babasıyım.

15. Mesleğiniz size manevi doyum sağladı mı? Hiç pişman oldunuz mu? Başka bir meslek 

 seçmiş olmayı hiç düşündünüz mü?

 Açıkçası başka meslek seçmeyi düşünmedim. Bir kere manevi olarak çok tat 
aldım. Meslek seçiminde de ilk önemli faktör, sıfırdan başlamayacak olmamdı. Bu 
benim için önemli bir avantajdı, bu avantajı değerlendirmek istedim. Tabii bunun size 
yüklediği sorumluluklar da oluyor. Bir proje yaparken bir toplantıya gittiğimde, hep 
Kevork Bey’in oğlu diye tanındım, bunun verdiği bir sorumluluk oluyor, yanlış yapma 
hakkınız da yok, o ismin altında ezilme riski de var ama yılmadan çalıştım.  
   
16. Üniversitede okurken dal seçimine nasıl karar verdiniz? Neden iklimlendirme dalına  

 yöneldiniz? Önceden bir bilginiz var mıydı?

 Üniversitede mesleği yakından tanımam, dal seçiminde önemli bir faktör oldu.   

17. Sizinle birlikte aynı devrede mezun olan birçok öğrenci vardı, sizi diğerlerinden ayırt  

 eden fark neydi? 

 Okuldan mezun olan herkeste muhakkak bir cevher vardır. Ben önceden yönele-
ceğim dalı biliyordum ve kendime bir hedef koymuştum. Önceden hedefimi belirle-
miş olmam ve bu hedef doğrultusunda çalışmam en büyük farkım oldu. Önce hedefi 
koymak, sonra o hedefe ulaşmak için yöntemleri belirlemek lazım.   
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18. Meslekte karşılaştığınız olumsuzlukların üstesinden nasıl geldiniz? 

 Hiç bırakıp gitmek istediğiniz oldu mu? Pes ettim dediğiniz zamanlar oldu mu? 

 Devam etmenizi ne sağladı? 

 Tabii ki olumsuzluklar oluyor, yılıyorsunuz ama sabır çok önemli. Bir de inatçı ki-
şiliğim var. Doğru bildiğimi sonuna kadar savunurum. Bunu kavga olarak değil, ikna 
ederek kazanmayı severim. Bu konuda satranç oynamamın bana çok faydası oldu. 
Sabretmeyi öğrendim. Müsabakalara katılırdım, saatlerce süren müsabakalar olurdu. 
Satranç öyle bir oyun ki hem sabrı öğretiyor hem de konsantrasyonu artırıyor. Bende-
ki konsantrasyonu çok geliştirdi. Hoca bir dersi anlatırken hemen öğrenirdim, çünkü 
konsantrasyonum çok yüksekti.    

19. Günde ortalama kaç saat çalışırsınız?

 10 saatten az değil. Benim için gün bitmez. Hafta sonları bile kitap okurum. Ta-
tillerde kitap okumazsam çok rahatsız olurum. Kitap okumak hayal gücünüzü artırır, 
bu da sizin vizyonunuzu genişletir. Kendinizi güzel ifade edebilme yeteneğinizi artırır. 
Benim hayatımda kitap okumanın ayrı bir yeri vardır. Kitap okumak kişiye farklı bakış 
açıları kazandırır. Beyniniz tabiri caizse; bir “bal arısı kovanı” gibi olmalı. Her çiçekten 
farklı toz alınmalı, farklı fikirler oraya girip çıkmalı. Karşınızdakinin fikirlerini benimse-
miyorsanız, niye ben bu fikri benimsemiyorum, diye bir bilginiz ve dayanağınız olmalı, 
her şeye bir dayanak bulmanız gerekiyor hayatta. Bizde, maalesef diyalog eksikliği 
var. Eleştirileri asla kabul etmiyoruz. Eleştiri yapıldığında karşımızdaki kişiyle araya 
hemen bir set çekiyoruz. Ben bu konuda biraz farklı düşünüyorum. Beni eleştiren 
kişi benim iyiliğimi düşünüyor, diye düşünürüm, çünkü yanlış yapılan bir şeyi ortaya 
koyuyor ve size yanlışı düzeltme fırsatı veriyor. Eleştiriye hemen set çektiğiniz zaman 
karşınızdaki kişiyi kaybediyorsunuz. Hâlbuki eleştiriyi dinlediğinizde, karşınızdaki kişi 
doğru düşünüyorsa kendinizi düzeltebiliyorsunuz ve sonuçta kazanan taraf siz olu-
yorsunuz, eğer yanlış düşünüyorsa karşınızdakini ikna edip onu kazanacaksın. Her 
şekilde kazanan taraf siz oluyorsunuz. 
   
20. Hayattan aldığınız en büyük ders neydi sizin için?

 Mütevazi olmak ve karşınızdaki kişilere daima değer vermek.  
   
21. Meslekteki değişimlere nasıl ayak uyduruyorsunuz? 

 Konferansları, fuarları ve literatürü takip ediyorum.
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ZEKİ ÖZEN
DAIKIN YÖNETİM KURULU ÜYESİ, 

İSİB YÖNETİM KURULU ÜYESİ, 
İSKİD GENEL SEKRETERİ 

DOSİDER YÖNETİM KURULU ÜYESİ

ÖNEMLİ OLAN İYİ BİR 
ANALİZ YAPIP ÖRNEKLERİ 
VE LİTERATÜRÜ İYİ TAKİP 
ETMEK VE BÜYÜK HATALAR 
YAPMAMAK
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1. Size göre makine mühendisliği alanında başarılı olmak için bir mühendiste olması 

 gereken vasıflar nelerdir

 Mühendislik analitik olmayı öğretir. Mühendis çevre şartlarını kontrol eder, için-
de bulunulan duruma göre nasıl hareket etmesi gerektiğini analiz eder, teknik 
hesapları yapar ve eline aldığı mühendislik anahtarı ile hangi kapıyı ne zaman 
ve nasıl açacağını bilir, mühendis gelişmeleri çok yakından takip eder, teknolojiyi 
takip eder, yani üniversitede öğrendiklerinin temel bilgiler olduğunu bilir ve eği-
timin hayat boyu olduğunu bilerek hayatının her safhasında eğitime zaman ayırır 
ve kendini devamlı geliştirir.   

2. Sektörde yeni mezun bir mühendisi neler bekliyor ve sektörün yeni mühendislerden 

 beklentileri nelerdir?

 Sektörde yeni mezun mühendisleri çok büyük fırsatlar ve çok engebeli yol-
lar bekliyor. Elinde sadece mühendislik diploması olduğunun farkında olarak çok 
çalışmalılar; literatürü ve dünyadaki gelişmeleri, yapılan benzer uygulamaları iyi 
takip etmeliler. Sektör çalışkan, takipçi ve sabırlı olmalarını, öğrenmeye istekli 
olmalarını bekler.

3. Sektörde hangi disipline ihtiyaç var? Hangi disiplin için insan kaynağı sıkıntısı 

yaşanıyor?

 Sektörde temel itibariyle ara elemana ihtiyaç vardır. Teknik lise mezunlarına ihti-
yaç vardır. İşçi var, mühendis var fakat yeterli sayıda ve kalitede ara eleman yok.

Her genç mühendisin bir süreliğine de olsa yurt dışında 
çalışması hem bilgi hem tecrübe konusunda çok önemli. 
Tüm genç mühendislere bir süreliğini de olsa yurt dışında 
çalışmalarını şiddetle tavsiye ediyorum.
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4. Makine mühendisliği çok geniş bir alan ve şöyle bir algı var: Makine mühendisliği 

 mezunu isen döküm atölyesine de başvurursun, tesisat da yapabilirsin, üretimde de 

 çalışabilirsin. Hâlbuki hepsi birbirinden o kadar farklı alanlar ki. 

 Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

 Evet, böyle bir algı var. Bu da arz ve talepten geliyor. Eski yıllarda İTÜ ma-
kine, inşaat, elektrik mühendisleri aynı sınıftan çıkıyordu. O zaman her şeyden 
anlayan mühendislere ihtiyaç vardı. Daha sonra benim öğrencilik yıllarımda ih-
tisaslaşma önem kazandı. Gemi, uçak ve makina aynı sınıflarda okuyorduk, bir-
çok ortak dersimiz vardı, Malzeme dersimiz vardı ama malzeme mühendisliğimiz 
yoktu.1975-76 yıllarında malzeme mühendisliği dalı Yıldız Teknik Üniversitesinde 
açıldı. İklimlendirme mühendisliği bile son yıllarda ayrı bir dal olarak açılmaya 
başladı. İhtiyaçlara bağlı olarak ihtisaslaşma gerekiyor ve her bölüm için ayrı 
mühendislikler açılıyor.

5. İklimlendirme sektöründe, uluslararası rekabet anlamında ne gibi proje ve 

 girişimlerde bulunulmaktadır? 

 İklimlendirme sektörünün çok büyük bir avantajı var. Dünyadaki en büyük 250 
inşaat firması içinde 42 Türk firması bulunuyor. Bunların hepsi uluslararası firma 
ve çok büyük inşaatlar yapıyorlar. Bu binaların hemen hepsinde iklimlendirme 
yapılıyor. Bu da sektör için büyük bir avantaj, en azından yurt dışı projelere hâ-
kim olmak bu cihazlar için teklif vermek ve mekanik taahhüt firmaları vasıtasıyla 
uygulama için teklif vermek fırsatı doğuyor. Mühendis ve teknisyenler de hem 
proje aşamalarında hem de montaj ve işletmeye alma aşamalarında çalışma şan-
sı buluyorlar. Ben de yurt dışı şantiyelerinde çalıştım. Bütün genç mühendislere 
hem Libya hem de Suudi Arabistan’da bulunan yurt dışı şantiyelerinde çalışmayı 
öneririm.

6. Sektörün geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? 

 Sektörümüzün geleceği parlak hem yurt içinde hem de yurt dışında binler-
ce inşaat var, fabrikalar var, havalimanı inşaatları var, metro işleri var, yani hem 
imalat, hem proje, hem de uygulama konusunda büyük işler var. Küresel ısınma 
iklimlendirmeyi ihtiyaç hâline getirdi, sektörün önü açık.
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7. Henry Ford’un çok güzel bir sözü var. Diyor ki:  “Bir insanın üniversiteyi 

 bitirmesine yardım edebilirsiniz ama istemezse ona düşünmeyi öğretemezsiniz.”  

 Ben,  sizin düşünmek ve ezberlemek üzerine olan görüşlerinizi merak ediyorum. 

 Siz hep düşünen ve sorgulayanlardan mıydınız?   

 Evet, düşünmek ve sorgulamak mühendisin olması gereken özelliklerindendir. 
Sorgulayarak neden ve niçin ilişkilerini ortaya çıkartarak bunu başka olaylarda de-
ğerlendirerek daha uygun daha ekonomik ve daha başarılı çözümlere ulaşabiliriz.

8. Paket yazılımlar ezberciliğe ve kolaycılığa sebep oluyor mu?  

 Paket yazılımlar ezberciliği ve kolaycılığı destekler gibi görünüyorsa da verim-
liliği ve işlem hızlarını artırmak için gereklidir.

9. Mesleğe yeni başlayan herkesin en korktuğu şey hata yapmaktır. 

 Mesleğe başladığınızda yaptığınız hatalar oldu mu? 

 Bu hataların üstesinden nasıl geldiniz? 

 Okulu bitirip iş hayatına atıldığımızda birçok şey bizim için çok yeni hiç bilme-
diğiniz bir dünyaya giriyorsunuz. Tabii bu da biraz korkutuyor ancak denemeden 
öğrenmek mümkün değil. Bisiklete binmesini öğrenirken bile birkaç kez düşüyor-
sunuz. Önemli olan iyi bir analiz yapıp örnekleri ve literatürü iyi takip etmek ve 
büyük hatalar yapmamak. Benim öyle büyük bir hatam olmadı. 

10. Mezun olunan okulun iş hayatındaki önemi nedir?

 Mezun olunan okulun iş hayatında önemi büyük olmasına rağmen esas olan sizin 
isteğiniz ve gayretiniz. Mesela Prof. Dr. İlber Ortaylı tarih profesörü yani mühendis 
değil, doktor değil ama çalışmaları sayesinde dünyanın tanıdığı değerli bir hocamız.

11. Her iş başvurusunda referans isteniyor. Referansın iş başvurusundaki 

 önemi nedir?

 Referans isteniyor doğru ama sizin okul hayatı boyunca yaptığınız işler de 
sizin için bir referans. “Okulda okurken ne gibi aktivitelere katıldın? Stajlarını ne-
rede yaptın? Bitirme projesinde nasıl bir proje yaptın?” bunlar hep önemli. Ben 
bir elemanı, mühendislik okurken yazın Work &Travel programında Amerika’ya 
gittiği için işe aldım referansı yoktu. Ünlü işadamı Hüsnü Özyeğin Harward Üni-
versitesine çok yüksek puanlarla değil, üniversitede okurken yaptığı aktiviteler-
den dolayı dekanından aldığı tavsiye mektubu ile girmiştir (Harward’a giren 2. 
Türk öğrencidir).
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Okulu bitirip iş hayatına atıldığımızda birçok şey bizim 
için çok yeni hiç bilmediğiniz bir dünyaya giriyorsunuz. 
Tabii bu da biraz korkutuyor ancak denemeden öğrenmek 
mümkün değil. Bisiklete binmesini öğrenirken bile 
birkaç kez düşüyorsunuz. Önemli olan iyi bir analiz 
yapıp örnekleri ve literatürü iyi takip etmek ve büyük 
hatalar yapmamak
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12. İklimlendirme sektöründe etkili birey olabilmek için genç mühendis adayları 

 hangi yazılım programlarında kendilerini geliştirmelidirler?

 Her geçen gün yeni yazılımlar gelişiyor. Bizim zamanımızda basit ısı kaybı, ısı 
kazancı hesapları vardı. Artık kompleks yazılımlar, Revit var, BIM var, yeni mühen-
dislerin bu konularda kendilerini geliştirmeleri lazım.

13. Kendi işini kurmak mı, bir firmada çalışmak mı? Bu konuda görüşünüz nedir?

 Kendi işini yapmak, kendi işinin patronu olmak tabii daha iyi ancak belli bir 
bilgi birikimine sahip olmak için piyasada bazı firmalarda çalışmak da gerekli.

14. Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz?

 Ben 1955 yılında Üsküdar’da dünyaya geldim. Bir işçi ailesinin ikinci çocu-
ğuyum. Ümraniye’de Ahmet Cevdet Paşa İlkokulunu bitirdim. Ortaokulda devlet 
parasız yatılı sınavını kazanarak Vefa Lisesine gittim. Ortaokul ve liseyi burada 
yatılı okudum, üniversiteye girişte İTÜ ve ODTÜ’yü kazandım. Tercihimi İTÜ’den 
yana kullanarak Makine Fakültesinden mezun oldum. Okuldan bir hafta sonra 
Alarko’da iş hayatına başladım. Akşamları İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 
İşletme İktisadi Enstitüsünün gece bölümüne gittim, gündüz çalışıyor gece oku-
yordum. Bu arada kazandığım bir burs ile Japonya’ya gittim. Osaka dış ticaret 
enstitüsünü bitirerek yurda döndüm. Yarım bıraktığım İstanbul Üniversitesi İşlet-
me Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsünü de bitirdim. Askerliğimi 1980 yılında 1. 
Ordu İnşaat Emlak Dairesinde asteğmen olarak yaptım. Marmara Bölgesi’nde 
girmediğim askeri tesis ve kazan dairesi yoktur. Askerden sonra bir yıl Libya’da 
Tripolide Mimtaş şantiyelerinde çalıştım. Bir yıl Suudi Arabistan Yanbu şehrin-
de Snas İntes’in 1006 ve 1305 projelerinde Amerikalılarla Form AŞ’nin Şantiye 
Müdürü olarak çalıştım. 1983’te tekrar Türkiye’ye dönerek Alarko’da çalışmaya 
başladım. Aralıksız 2006 yılına kadar çeşitli görevlerde bulundum. Emekli olarak 
ayrıldım. 2006 yılından itibaren Airfel Şirketinin kuruluş çalışmalarında bulundum. 
2011 yılında Daikin, Airfel’in tüm hisselerini Sanko Holding’ten alınca ben de Da-
ikin’de yönetim kurulu üyesi olarak çalışmaya devam ettim. Hâlen Daikin’de iş 
hayatına devam ediyorum. Evliyim 3 çocuğum var. En büyüğü kız ve endüstri 
mühendisi olarak bir firmada yazılım mühendisliği yapıyor. Büyük oğlum işletme 
mezunu ve küçük oğlum şu anda üniversitede makine mühendisliği okuyor.
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15. Mesleğiniz size manevi doyum sağladı mı? Hiç pişman oldunuz mu? 

 Başka bir meslek seçmiş olmayı hiç düşündünüz mü?

 Mühendis olmaktan çok mutluyum.

16. Üniversitede okurken dal seçimine nasıl karar verdiniz? Neden iklimlendirme 

 dalına yöneldiniz? Önceden bir bilginiz var mıydı?

 Önceden bir bilgim yoktu genel makine okuyordum mevcut dallar arasında 
“Isı-kuvvet” en fazla ilgimi çekti, iyi ki de bu dalı seçmişim.

17. Sizinle birlikte aynı devrede mezun olan birçok öğrenci vardı, sizi diğerlerinden 

 ayırt eden fark neydi? 

 Ben devamlı hareketli, heyecanlı, bir şeylerin peşinde koşturuyordum. Bizim 
zamanımızda ders kitapları bu kadar yoktu. Ders notlarını teksir kâğıdına çeker, 
arkadaşlara dağıtırdım. Bizim sınıfta bu işleri ben yapardım. Bizim sınıftan çok ba-
şarılı arkadaşlarım var. Hepsi bir yerlerde koordinatör, genel müdür, yönetici oldu. 

18. Meslekte karşılaştığınız olumsuzlukların üstesinden nasıl geldiniz? 

 Hiç bırakıp gitmek istediğiniz oldu mu? Pes ettim dediğiniz zamanlar oldu mu? 

 Devam etmenizi ne sağladı?

 Benim hayatımda pes etmek yoktur. Hiç o noktaya gelmedim. 

19. Günde ortalama kaç saat çalışırsınız?

 Yerine göre değişir. İlk iş yıllarımda gündüz iş, gece okul… Sabah 6:00’da kal-
kardım. Gece 12:00-12:30’a kadar işe devam ederdim. Suudi Arabistan’da sabah 
6:00’da başlar, şantiye 18:00’de biterdi. Biz iş programı için geceleri çalışmaya 
devam ederdik. İlk üç ayı günde 3 saat uyku ve 15 günde bir gün izin yaparak ge-
çirdim. Şu anda işler rutine oturdu. Sabah 8:00 iş başı yapıyorum, akşam 17:30’a 
kadar çalışıyorum. Daha sonra bazı akşamlar dernek toplantıları oluyor, onlara 
katılıyorum.ntıl
arı oluyor, onlara katılıyorum. 
20. Hayattan aldığınız en büyük ders neydi sizin için?

 İnsanları sevmek ve her gün son günümüz gibi yaşamak, hazırlıklı olmak…
Büyük marmara depremini gördükten sonra yaşamın ve zamanın ne kadar değerli 
olduğunu bir kez daha anladık.
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21. Meslekteki değişimlere nasıl ayak uyduruyorsunuz?

 Yeni projeleri, yeni ürünleri, teknolojiyi takip ederek… Çok hızlı değişim var, 
devamlı kendimizi yenilemeliyiz. Yoksa bir anda devre dışı kalırız. Endüstri 4.0, 
nesnelerin haberleşmesi, BIM son günlerin en popüler konuları.

22. Yurt dışında çalışmanın zorlukları nelerdir?

 Yurt dışında çalışmak zor mu? Zevkli mi? Bana göre yurt dışında çalışmak bir 
mühendisin kendini geliştirmesi için çok önemli. Hem teknolojik hem de ekonomik 
bakımlardan... Her genç mühendisin bir süreliğine de olsa yurt dışında çalışması 
hem bilgi hem tecrübe konusunda çok önemli. Tüm genç mühendislere bir süre-
liğini de olsa yurt dışında çalışmalarını şiddetle tavsiye ediyorum.
İki olay anlatayım: Yurt dışında çalışırken 6 ayda bir iznimiz olurdu. İzinde soh-
betlerimiz sırasında nereye gideceğimizi konuşurduk. Dünyanın çeşitli ülkelerine 
gitmenin hesaplarını yapardık. Dünya vatandaşı gibi davranırdık. Miami’ye mi, 
Londra’ya mı, Paris’e mi?.. Bunları düşünebilmek bile çok güzel!
İkincisi uluslararası projelerde çok şeyler öğrenme ve yabancılarla çalışma şan-
sınız oluyor. Suudi Arabistan’a giderken ben artık klima konusunda uzmanım di-
yordum, 3 yıl Alarko’da çalışmıştım, 1 yıl Japonya’da ihtisas yapmıştım, askerken 
kontrol mühendisliği yapmıştım, Libya’da çalışmıştım fakat Arabistan’da 1006 ve 
1305 projelerini görünce ben daha işin başındayım, dedim. Her proje, hele yurt 
dışında… Büyük tecrübeler kazandırıyor.

23. Yurt dışında çalışabilmek için ne gibi vasıflar gerekli?

 En az bir yabancı dil şart. İngilizce dünyanın her yerinde geçerli, bir de iş için 
istekli ve çalışkan olmak, küçük problemleri göz ardı etmek gerekli. 

24. Yurt dışı şartlarını Türkiye şartlarıyla kıyaslayabilir misiniz?

 Bazı yurt dışı ülkelerinin çalışma şartları Türkiye’den daha ağır, özellikle Afrika 
ülkeleri… Bazı ülkeler daha iyi, her ülkenin kendine göre zorlukları, güzellikleri 
var.

25. Avrupa mı, Amerika mı? Tercihiniz hangisi olurdu?

 Dünyanın her yanı bizim için fırsat ancak bugünlerde Afrika ve Ortadoğu ülke-
leri, Rusya, Türkî Cumhuriyetler, Gürcistan, Balkanlar revaçta.
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1. Can you tell us about yourself briefly?

 I am a Professor  in the Department of Energy and Process Engineering at the 
Norwegian University of Science and Technology (NTNU) in Trondheim, Norway. I 
received my Dr.-Ing. degree in Refrigeration Technology from NTNU in 2003 and I’m 
a professor in Refrigeration Technology at NTNU since 2016. 

PROF.DR.-ING. ARMIN HAFNER
NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (NTNU)
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My areas of expertise are: 
- CO2 refrigeration systems, 
- High temperature heat pumps, 
- Life Cycle Climate Performance investigations, 
- Refrigeration and Air Conditioning systems, 
- System and Process understanding and 
- Project Management (I was Senior Research Scientist and project manager at  
 SINTEF Energy Research until end of 2015). I’m author / co-author of more than  
 100 international journal and conference publications related to HVAC&R 
 systems and component development, LCCP, energy efficiency improvement 
 and industrial / supermarket refrigeration. 
   
2. There were many students graduated together with you during the same period. 
 What was the distinction that made you successful and different than others?

 We were about 15 graduated students within the field of refrigeration back in 
1995. Most of us are still in the field of refrigeration. Some are leading companies 
others having nowadays leading positions in consultancies while I continued on the 
academic side.
   
3. How many hours do you work per day on average?

 Between 8 and 10 hours
   
4. Have you gained moral satisfaction from your profession?  

 Yes, when you see that our area is very important for several sectors. Food pre-
servation is and will be key in the future, we cannot afford to waste so much food prior 
it comes to the market places, because there is a lack of cooling. Human comfort 
without temperature control of our surrounding is impossible to maintain without pro-
per AC equipment, mainly based on refrigeration units. However, we must focus on 
applying only natural working fluids for all our refrigeration and ACV equipment, as 
the environmental impact of manmade substances are not fully understood. There 
is no need to apply fluids containing F gasses, tremendous development effort has 
be done across the world and refrigeration and heat pump systems applying natural 
working fluids are outperforming systems applying synthetic fluids both related to 
energy demand and performance.
   
5. Have you ever felt disappointed? 

 Sometimes, when decision makers choose refrigeration technology options for a 
product range or an application based on information which had just an economical 
focus. Many times the environmental and the risk for impact on human life in the 
surrounding is not taken care of.
  
6.  Have you ever thought choosing a different profession? 

 Never.
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7. How do you adapt to the developments about your profession? 

 By joining conferences actively and reading papers.   
   
8. What are the necessary qualifications that a successful engineer should have?

 Proper education, Enthusiasm, Curiosity 
   
9. What should a new graduate engineer expect and what are the expectations of the sector  
 from young engineers?

 Be open minded and work hard, since there is still å lot to learn after university.     
   
10. There is a good quote by Henry Ford: “You can help someone to graduate from university, 
 but you can’t teach him how to think, if he does not wish so”. I want to learn your opinions 
 about thinking and ‘rote learning’. Have you always been thinking and questioning?

 Very important point, following a path which helps to make this planet a better 
place to live, should be the priority… 
   
11. Did you make mistakes when you started your career? In the beginning of career, 
 everyone is afraid of making a mistake. How did you overcome this fear?

 Hard working, trying to understand the issues… discussions with other students.      
   
12. What is the importance of the university graduated in business life?

 Can utilize the background to further develop the business applying tools and 
methods.
   
13. How did you manage the problems that you have experienced in your career?

 Sometimes it learning by doing, however, teamwork is very important.        
   
14. Did you give up in despair when something went against your desires? 
 What made you to continue your life when you felt desperate? 

 Apply the knowhow towards the next project and avoid doing the same mistakes 
once more.
   
15. What was the greatest lesson that you took in life?

 There is a day tomorrow, too. And listen / ask to the senior people in your field. 
   
16. What are your hobbies?

 Skiing.
   
17. What are your social responsibility projects?

 Support A5 countries within my field of experience.  
   
 18. Finally, what are your recommendations for young engineers?

 Believe in yourself and make this world a better place to live on for your and our 
children’s.
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1. Can you tell us about yourself briefly?

 I am an engineer and currently the Director General of an Intergovernmental or-
ganization which aim is to provide technical and scientific information on all refrige-
ration technologies and uses, to companies, public bodies.

2. There were many students graduated together with you during the same period. 
 What was the distinction that made you successful and different than others?

 I had the opportunity to rapidly obtain responsibilities in public services; I think 
that people consider me as serious, honest and capable.

WE NEED MORE ENGINEERS 
ESPECIALLY IN THE FIELD 
OF REFRIGERATION

DIDIER COULOMB
DIRECTOR GENERAL, INTERNATIONAL INSTITUTE OF REFRIGERATION (IIF-IIR)



178 Mesajınız Var

3. How many hours do you work per day on average?     

   About 9.

4. Have you gained moral satisfaction from your profession?  
   Have you ever felt disappointed? Have you ever thought 
   choosing a different profession?    

  Certainly, a moral satisfaction since I am convinced 
that my actions are useful for health of people and for 
worldwide environment; in addition, refrigeration is a se-

ctor with many challenges and which moves quickly. Sometimes disappointed since 
other professions are more well paid but this is interesting.

5. How do you adapt to the developments about your profession? 

 Time for reading, participating to conferences.

6. What are the necessary qualifications that a successful engineer should have?

 Be competent in your field and modest if you do not know all (it is impossible). 
But also, being able to be enthusiastic and proactive.

7. What should a new graduate engineer expect and what are the expectations of the 
 sector from young engineers?          

 To be competent but also to be very open to new technologies and ideas: things 
are fast moving.

8. There is a good quote by Henry Ford: “You can help someone to graduate from 
 university, but you can’t teach him how to think, if he does not wish so”. I want to learn 
 your opinions about thinking and ‘rote learning’. Have you always been thinking and 
 questioning?         

 Perhaps not always but often: I am interested in all our environment, all evolutions 
of it and it is important for me.

9. What do you think about software package? Do they promote ‘rote learning’ and 
 ‘cutting corners’?    

 Useful but not enough. Direct contacts with teachers and other students and 
some experiments are necessary too.
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10. Did you make mistakes when you started your career? In the beginning of career, 
 everyone is afraid of making a mistake. How did you overcome this fear?  

 Everyone makes mistakes; technical mistakes can be overcome thanks to dis-
cussions with colleagues who are more experimented. Most of my mistakes were 
the way to work with some people: human resources management is difficult and 
everybody is different.

11. What is the importance of the university graduated in business life?

 Very important at the beginning of the career; less afterwards.

12. How did you manage the problems that you have experienced in your career?

 I tried to use previous experiences and as far as possible, not to decide alone.

13. Did you give up in despair when something went against your desires? What made you 
 to continue your life when you felt desperate?

 I never felt completely desperate. It is generally possible to find other ways if you 
do not succeed.

14. What was the greatest lesson that you took in life?

 Let people have initiatives as much as possible but find a way to regularly control 
what happens.

15. What are your hobbies?

 Reading, history, understanding the civilizations, travelling.

16. What are your social responsibility projects?

 I am involved in associations of engineers and in local associations.

17. Finally, what are your recommendations for young engineers?

 Be optimistic: we need more engineers especially in the field of refrigeration, with 
good technical and human capabilities.
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1.  Can you tell us about yourself briefly?

 I am a full-time professor at the Faculty of Mechanical Engineering in Skopje. 
Besides teaching and scientific activities, I have participated in preparation of many 
projects and studies.
I am an author of “Refrigeration Software” which is used from more than 100 com-
panies. 
And also, I am a member of the Executive Committee of the International Institute of 
Refrigeration (Paris), member ASHRAE, member Eurammon, member of scientific 
committees on many international conferences. I have participated several times 
in creation and evaluation of projects in Europe and Asia under UNIDO and UNEP. 
I have prepared many papers related to the environment, more specifically for the 
climate change and protection of ozone layer. 

PROF.DR.RISTO CICONKOV
SS. CYRIL AND METHODIUS UNIVERSITY IN SKOPJE
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2. There were many students graduated together with you during the same period. 
 What was the distinction that made you successful and different than others?

 I am looking forward in the future. For example, I introduced computer programs 
in refrigeration in 1980, one of the firsts in the world. 

3. How many hours do you work per day on average?    

   Since January 2017 I am retired from University, but still working on research, 
conferences and other. In the past, I have worked more than 10 hours per day on 
average. 

4. Have you gained moral satisfaction from your profession? Have you ever felt 
 disappointed? Have you ever thought choosing a different profession?  

 Yes, I gained moral satisfaction from my profession. I did not feel disappointed, 
but I met problems sometimes and difficulties. Choosing a different profession: no. 

5. How do you adapt to the developments about your profession? 

 You should work and use your brain. The ways of development will be open then. 

6. What are the necessary qualifications that a successful engineer should have?

 It is necessary to learn in all steps of education. Maybe any specific skill is ne-
cessary for a specific work. But I still learn. 

7. What should a new graduate engineer expect and what are the expectations of the 
 sector from young engineers?         

 Many graduated engineers think that they have a diploma and this is enough, that 
is wrong approach. You have to improve your skill all the time. If you do not contribute 
to profit in the company/institution with you work, you will have problems.

8. There is a good quote by Henry Ford: “You can help someone to graduate from 
 university, but you can’t teach him how to think, if he does not wish so”. I want to learn 
 your opinions about thinking and ‘rote learning’. Have you always been thinking and 
 questioning?         

 Yes. In a same time you should work and think. 
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9. What do you think about software package? Do they promote ‘rote learning’ and 
 ‘cutting corners’?    

 Software packages are useful as tools to your work if understand them. You can-
not start from zero and to create a software for every work. Maybe in specific cases. 

10. Did you make mistakes when you started your career? In the beginning of career, 
 everyone is afraid of making a mistake. How did you overcome this fear? 

 Yes, I was afraid in starting of work. But if you work and think there will be not 
problems. It depends on relations with your colleagues as well.

11. What is the importance of the university graduated in business life?

 The university diploma is important. But this is not enough in business life. You 
have to continue to improve your skills, usually necessary for the working place.

12. How did you manage the problems that you have experienced in your career?

 As I all the time work on the university, the problems I met are different than the 
engineers in the companies. My main tasks are teaching and research. Results of 
research are expected! You have to present the results with papers on conferences 
and journals, etc.

13. Did you give up in despair when something went against your desires? What made you 
 to continue your life when you felt desperate?

 When something went against my desires, it was difficult to explain. This is indivi-
dually depending of person. Always think. Maybe after slipping one day an idea will 
be born. But don’t give up. Sometime a (Balkan) spite will help you to fight.

14. What was the greatest lesson that you took in life?

 Look at the history, there are lessons learned. Don’t give up, always look ahead.

15. What are your hobbies?

 I have not any specific hobby. I like everything.

16. What are your social responsibility projects?

 I have not social responsibility projects. But the door of my cabinet is open all the 
time for the students.

17. Finally, what are your recommendations for young engineers?

 To work and to think all the time. Sometime any idea will be born and to have more 
courage for realization of it. 
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İSKİD İKLİMLENDİRME-SOĞUTMA-KLİMA            
İMALATÇILARI DERNEĞİ

Dr.DENİZ YILMAZ

Türkiye’de 1950’lerde hayat bulan klima ve soğutma sektörü hızla 
gelişme göstermiştir. İSKİD, bu gelişmenin sağlıklı ve daha da hızlı olması 
yönünde çalışmalar yürütmek amacıyla klima ve soğutma sektörünün 
önde gelen firmaları ve kişilerin katkılarıyla 1992 yılında kurulmuştur. 
100’ün üzerinde üye sayısı ile İSKİD, Türkiye İklimlendirme Pazarı’nın 
%90’ını temsil etmektedir. Bugün İSKİD İklimlendirme, Soğutma 
ve Klima cihazları imalatçıları ile uluslararası imalatçıların Türkiye 
yetkili temsilcilerinin bir araya gelerek iklimlendirme sektörünün 
gelişmesi ve uluslararası rekabette öne geçmesi yönünde sektör adına 
faaliyetler yürütmektedir.

İSKİD Üniversite Sanayi İşbirliği ve Burs Komisyonu (ÜSİB) 
İklimlendirme - Soğutma - Klima konularında faaliyet gösteren firmalar 
ile üniversiteler arasında ilişki ve işbirliğinin geliştirilmesine yönelik 
bir köprü oluşturmak amacıyla 2005 yılında kurulmuştur. Komisyon 
Vizyonu; Sektörün Araştırma & Geliştirme alt yapısının ve Üniversite 
Sanayi ve İşbirliğinin geliştirilmesidir.

İstanbul’da doğdu. Lisans eğitimini Kocaeli 
Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde ve 
Yüksek Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi 
Makina Mühendisliği Bölümünde tamamladıktan 
sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi Makina 
Mühendisliği Bölümünden Doktora derecesi 
aldı. Halen İstanbul Arel Üniversitesi Makina 
Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak 
görev yapmaktadır. 20 yıla yakın süredir soğutma 
sektöründe, FrigoBlock firmasında, çalışmalarına 
devam etmektedir. İSKİD-ÜSİB Komisyonunda 
Başkan Yardımcısıdır. 
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