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ÖZET 
 
Günümüzde üniversitelerden mezun olan mühendisler dünyanın her yerinde iş 

bulabilmektedir ve elbette ki kendi mezun oldukları bölümden aldıkları mesleki disiplin ve 

anlayış esaslarına göre hareket etmektedir. Milyonlarca metreküp malzeme ve milyon 

tonlarla ifade edilen yıllık cevher üretiminin ve zenginleştirilmesinin gerçekleştiği 

madencilik sektöründe, mezun olan yeni mühendislerin, en iyi şekilde eğitilmesi ve 

karşılarına çıkacak olan multidisipliner problemleri çözebilmesi gerekliliği tartışma 

götürmez bir olgudur. Bu çözümleri üretecek olan Maden Mühendislerinin eğitimine, 

gerekli entegre bilgilerin dışında mesleki ahlak ve etik kurallarının yanında daha geniş 

anlama sahip olan profesyonalistlik anlayışını da 4 yıllık eğitimin içine dağıtılarak entegre 

etmek gerekmektedir. Bu amaçla, bölüm olarak geliştirilecek profesyonalist stratejiler 

ortaya konmalıdır. Bu stratejiler salt toplum yararı gözetmeli ve günün şartlarına göre 

revize edilebilmelidir. Ayrıca, bazı durumlarda küçük topluluklara karşı da profesyonalist 

davranarak salt toplum çıkarlarının nasıl korunacağı da bu stratejiler içinde mühendis 

adaylarına eğitimleri süresince güncel örneklerle verilmelidir. Ayrıca, profesyonalist 

yaklaşımlar öğrencilere taksonomik olarak duyuşsal alan içinde verilebilir. 

 

1. GİRİŞ 

Profesyonalistlik terimi, geleneksel olarak meslek sahibi kişilerin mesleki hizmetlerini 

yerine getirme şeklini tanımlamaktadır. Mühendislik alanında çok yeni olan bu anlayış 

üzerine çok fazla kaynak olmamasına karşın diğer alanlardaki uygulamalar mühendislik 

alanlarına entegre edilebilir. Bu bildiri, kamuoyunun yararlarına (ortak fayda) madencilik 

açısından hizmet edecek işlerin yeniden tanımlanması açısından bir gereksinim 

bulunduğunu savunmaktadır. Bu nedenle, bu hizmetleri verecek Maden Mühendislerinin 



eğitimi aşamasında profesyonalizmin ilkelerini de benimsemeleri gerekmektedir. Sadece 

mesleki etik ve ahlak bu konuda yeterli değildir. Etiğe bağlılık ABD’nin ve Avustralya’nın 

önde gelen profesyonalist bünyeleri tarafından teşvik edilirken, varolan minimum 

standartlar gerekli nicel hizmetler için yeterli değildir (Corbin, 2001: 138-142).  

 

Profesyonalistlik esnek bir kavram olup, anlamı ve uygulaması bakımından belli bir 

çerçeveye oturtulamamaktadır (Jerry, 1993: 96). Bir yazar ise profesyonalistliği “erimiş 

yağ veya cam macunu” olarak görmektedir ve bir tartışmadaki farklı tarafların işi kendine 

göre uygun yöne çekmesi olarak yorumlamaktadır (Gerhart, 2000). Roscoe Pound (1953: 

5) tarafından ortaya atılmış en sık kullanılan tanımı ise şöyledir: Bir iş kolu (profesyon), 

öğrenilen bir sanatı kamu hizmeti adına sürdürmektir. 

 

Amerikalı bir akademisyen olan Pearce da (1995:1232) bu açıklamayla aynı fikirdedir. 

Pearce’ın açıklamasına göre profesyonalistlik kavramı hukukçuların, bilgilerini ve 

uzmanlıklarını kendi çıkarlarından çok başkalarını düşünerek toplumun ilerlemesi üzerine 

kurulmalıdır ve bunun karşılığında hukukçulara kendi yönetmeliğini yapma (özerklik) 

ayrıcalığı tanınmalıdır. 

 

Amerikan Barolar Birliği, kendi üyelerinin profesyonalist kuralların ötesine geçmesini 

talep etmektedir. Burada hukukçulardan istenen ilave şeyler adaleti sağlama, daha dürüst 

ve hoş görülü olma, bencillikten uzak durma ve mesailerinin daha fazla bölümünü fakirlere 

harcamalarıdır (Cochran, 2000: 305). 

 

Amerikan Barolar Birliği başkanı Shestack (Shestack, 1997: 8) profesyonalistliğin 

unsurlarını şöyle sıralamaktadır: 

 

· Etiğe bağlı kalma, 

· Bağlılıkla hizmet etme-aynı zamanda bağımsız şekilde, gerekli olduğunda 

müvekkile hayır diyebilme, 

· İyi bir hukuk eğitimi alma-ilerlemeye ve yenilenmeye açık olma, 

· Otoritelere karşı nezaket ve saygı gösterme, 

· Kendini adalet ve hukuk sistemini ileri götürmeye adama, 

 



Avustralya’da ve ABD’de, profesyonalistliğin işleyişinde etik kurallarda belirtilenlerden 

daha ileri standartlara götürülmesini savunmaktadır. Bu işleyiş içinde önerilen, meslek 

sahiplerinin istikrarlı bir biçimde elinden gelenin en iyisini yapmalarıdır (McClean, 1999: 

663). 

 
2. EĞİTİMDE PROFESYONALİZM 

 
Profesyonalizm kavramı Adorno’nun ithaf yazısında bahsettiği “iyi yaşam öğretisi” ile 

ortaya çıkmıştır (Mitchell, 1999: 23). Günümüzde iyi yaşamı iyi eğitilmiş insanlar 

kullanıma sunmaktadırlar. Yetişkin eğitiminin yuvası olan fakülteler eğitim programlarını, 

son ürünleri olan mezunlarının sahip olması gereken bilgi, beceri ve tutum özelliklerine 

göre şekillendirmektedirler. Bu amaçla, Dundee Üniversitesi eğitim için amaçlar koymak 

yerine beklenen çıktıyı (mezunları) tanımlamak üzere kurduğu sistemde, doğru işi yapmak 

olarak belirlenen 7 alandaki becerileri, işi doğru yapmak olarak belirlenen 3 alandaki 

uygulamaları ve işi yapan doğru kişi olmak olarak belirlenen 2 alandaki profesyonalist 

gelişimden oluşan 12 çıktılık eğitimlerini probleme dayalı , öğrenci merkezli ve topluma 

dayalı bir eğitim sistemiyle oluşturmuştur (Elçin ve Sayek, 2004: 121-122). 

Profesyonalizm son yılların en ilgi çekici konusu haline gelmiştir. Bu konu ülkemizde 

Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesinde I, II, ve III hekimlik uygulamaları programının 

bir parçası olmuştur. 

 

3. PROFESYONALİZMİN GEREKLİLİKLERİ 

 

Profesyonalizm kavramı kısa sürede öğrenilecek/öğretilecek bir kavram değildir. 

Profesyonalist olmak için kendinde önce başkalarını düşünme, onur ve dürüstlük, dikkat ve 

sevecenlik, saygı, sorumluluk, mükemmelliyetcilik ve bilgili olmak ve liderlik gibi 

vasıflara sahip olmak gerekmektedir. Bu özelliklerin hepsinin birarada bulunmasıyla 

gerçek anlamda profesyonalistlikten bahsedilebilir. Aynı zamanda bu özelliklerin herbiri 

yetişkin insanlara eğitim yoluyla kazandırılabilir. 

 

Profesyonalistlik eğitimi ancak profesyonalist kişiler tarafından verilebilir. Bu eğitimi 

verecek kişiler kendi kurumlarının belirlediği stratejiler doğrultusunda oluşturdukları ve 

değişimlere ayak uydurabilen profesyonalistlik anlayışı içinde eğitime tabii tutulmuş 



kişiler olmalıdır. Özellikle, devlet kurumlarında çalışan eğiticiler bu eğitimi alarak 

profesyonalistlik çerçevesinde davranmalıdırlar. Profesyonalistliğin gelişimi bizim 

istediğimiz mükemmel eğitim sistemi için bir cevap olamaz. Profesyonalist eğiticiler, 

eğitimi profesyonalistce yapmazlarsa eğitici haricindeki kişiler halk eğitiminin nasıl 

olacağına karar vereceklerdir ki bu toplum için çok tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Bu 

nedenle, sadece profesyonalist anlayışa sahip eğiticiler eğitim sistemini daha iyiye doğru 

götürebilirler. Bu amaçla, sessizce yerimizde oturup profesyonalistliğin gelişimini 

seyretmek yerine, profesyonalist anlayış içinde doğru bildiklerimiz için savaşıp 

eğitimimizi daha iyiye nasıl götürürüz sorusuna cevap aramalıyız. Yüzlerce profesyonalist 

gruptan (Mühendis, Mimar, Hemşire, Öğretmen vb.) çıkan öğrenciler, eğiticilerinden 

aldıkları profesyonalizm anlayışı ile çalışarak toplumun daha iyiye ve doğruya gitmesinde 

katkı sahibi olabilirler. 

 

4. MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNDE PROFESYONALİZM 

 

Bugünkü bilgilerimize göre insan davranışlarının eğitimle ilgili olanları bilişsel, duyuşsal, 

devinişsel olarak adlandırılmaktadır.  

 Bilişsel alan, zihinsel etkinliklerin baskın olduğu davranışların kodlandığı;  

 Duyuşsal alan, öğrenilmiş duyguların kodlandığı;  

 Devinişsel alan, becerilerin kodlandığı alan olarak ele alınabilir.  
Böyle olmakla birlikte bu alanlar birbirlerinden kopuk değildirler. Tersine aralarında yatay 

ve dikey sıkı bir ilişki vardır. Öğrenilmiş bir davranış aynı anda bu alanların tümüne birden 

girebilir. Davranışta baskın olan niteliğe göre, o davranış için bilişsel, duyuşsal, devinişsel, 

ya da algısal bir davranıştır denebilir.  

Öğrenilmiş davranışlar bilişsel, duyuşsal, devinişsel ve sezgisel olarak sınıflandığı gibi, her 

alan da kendi içinde basitten karmaşığa, kolaydan zora, somuttan soyuta ve birbirinin 

önkoşulu olacak şekilde aşamalı olarak sıralanmıştır. Bu kapsamda, profesyonalizm 

öğrencilere öğretilebilir ve bir beceri olarak kazandırılabilir. 

Bir Maden Mühendisi öncelikle bir mühendiste olması gereken dizayn ve mühendislik 

stratejileri ile donanmış olmalıdır. Bu dizayn ve mühendislik stratejileri; 

 



- Problemi tanımlama, analiz yapabilme ve problemi nasıl çözeceğini bilme, 

- En uygun tekniğe başvurma ve teknolojiyi kullanma, 

- Fonksiyonları tanımlayabilme ve en uygun fonksiyonu kullanma, 

- Disiplinler arası çalışabilme 

- Mesleki ve etik sorumluluğu bilinci 

- İletişim kurabilme 

 

gibi gereklilikler sıralanabilir. Bu gerekliliklere sahip olan bir Maden Mühendisinde 

istenilen profesyonalistlik anlayışı, öncelikle bilimsel ve araştırıcı bir kişiliğe sahip olma 

ve bu bilimselliği toplum yararına (bölgesel toplum, ülke toplumu ve dünya toplumları) 

kullanabilme, bazı durumlarda topluma karşı toplum yararını gözetme, kendini ve 

anlayışını güncelleyebilme, değişikliklere açık olma ve adaptasyon, problemlere doğru 

teşhis koyabilme ve problemin çözümü için gereklilikleri bilme, rasyonel davranabilme, 

yorum yapabilme, multidisipliner çalışabilme ve durumdan vazife çıkarma gibi özelliklere 

sahip olmalıdır. Bütün bu özellikler maden mühendislerine eğitimleri boyunca, önlerine 

çıkabilecek problemlere entegre edilerek  kazandırılmalıdır.  

 

Ayrıca, madencilik işlemleri son zamanlarda gelişen çevre anlayışı ve çeşitli sebeplerle bu 

anlayışı haklı yada haksız biçimde kullanan topluluklarla da karşı karşıya gelmektedir. Bu 

tür problemleri profesyonalizm anlayışı içinde çözmek Maden Mühendisinin görevleri 

arasında sayılabilir. Unutulmamalıdır ki, “ne çevre için madenden, ne de  maden için 

çevreden” vazgeçmek toplumumuza hiçbirşey kazandırmadığı gibi büyük bir katma değer 

kaybına neden olacaktır. 

 

5. SONUÇ 

 

Son yıllarda gelişmekte olan profesyonalizm anlayışı profesyonel çalışmaktan ziyade 

profesyonalist davranmayı ifade etmektedir. Bu profesyonalist davranış kurumların 

kendilerinin belirlediği kişisel faydalardan çok toplumun faydasına çalışmayı ifade 

etmektedir. Bu anlamda bir Maden Mühendisinde olması gereken profesyonalistlik 

anlayışı bu bildiride ele alınmıştır. Milyonlarca metreküp malzeme ve cevherle uğraşan bir 

Maden Mühendisi çok dikkatli çalışmak durumundadır. Aldığı eğitim sonucunda edindiği 

mesleki bilgileri kullanırken mutlaka toplumun faydasını düşünmelidir. Madencilik 



sektörünün bir gerçeği olan çevreye verilen zarar da mutlaka profesyonalizm anlayışı 

içinde onarılmalı yada en aza indirilmelidir. Bütün bunların yapılması için detaylı bir alt 

yapı çalışması gerekmektedir. Bu alt yapı çalışmalarından sonra bu becerinin eğitim 

müfredatı içine entegre edilmesi gerekmektedir. 
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