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Elektronik olarak 
kontrol edilen ilk cihaz

?
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İlk elektronik cihaz

• Şimdiye kadar icat edilen ilk 
elektronik cihaz, 1835 yılında 
Amerikalı bir bilim adamı olan 
Joseph Henry tarafından icat 
edilen elektrikle kontrol edilen 
bir uzaktan kumanda anahtarı 
olan röledir.
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Yeni Nesil İşlemcilerde 
milimetrekare Başına 100 Milyon 

Transistor bulunması planlıyor
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En karmaşık
mühendislik

sistemlerinden biri
?
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?
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Mühendislik
• "Mühendislik, matematiksel ve doğal bilim dallarından, ders çalışma, 

deney yapma ve uygulama yolları ile kazanılmış bilgileri akıllıca 
kullanarak, doğanın kuvvetleri ve maddelerini insanoğlu yararına 
sunmak üzere ekonomik olan yöntemler geliştiren bir meslektir."*

• Matematik ve doğal bilimleri

• Çalışma – deneyim - uygulama

• Doğanın kuvvetleri ve maddeleri

• Ekonomiklik

• İnsanoğlunun yararı 

*: Tanım: ABET, çeviri Prof. Dr. Haldun Abdullah
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Mühendislik
• Mühendislik, teknoloji yardımıyla sınırlı kaynakları kullanarak 

çalışmayı hızlandıran ve kolaylaştıran etkili bir mekanizma geliştirme 
sürecidir.

• İcraat
• Etkin

• Hızlı

• Kolaylaştırıcı

• Kullanım
• Teknoloji

• Uygulama
• Kısıtlı kaynaklar
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Örnek: Mars gezgini - Curiosity

Zorluklar?
9



Tasarım

Zorlayıcı gereksinimler
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Tasarım

Karmaşık ihtiyaçlar 11



Fırlatma

Fırlatma için yüksek enerji ihtiyacı 12



Dünya atmosferinden geçiş

Yüksek sıcaklık maruziyeti 13



Uzayda seyahat

Yıpratıcı şartlarda uzun (6-9 ay) seyahat 14



Maruz kalınan şartlar

Dünya ile Mars arasında 57.600.000 km mesafe 15



Mars atmosferine giriş

Yüksek sıcaklık maruziyeti, azaltılması gereken büyük bir hız, … 16



İnişe hazırlıkİrtifa:       121 km 
Hız   : 21.000 km/h 

Yaklaşık 6 dakika
İrrtifa: 0 m 
Hız : 0 km/h 17



Mars yüzeyine iniş

İyi inişler! 18



Operation

Operating temperature in Mars is approximately -60 oC, … 19



Zorluklar
• Mükemmel tasarım (başarısızlığa tolerans yok,…)

• Fırlatma (son derece zor koşullar,…)

• Dünya atmosferinden geçiş (yerçekimi kuvvetine karşı,…)

• Yaklaşık 57,6 Milyon km seyahat mesafesi (Enerji gereksinimi,…)

• Ortalama 21.000 km / saat seyir hızı (mekanik tasarım,…)

• Yaklaşık 6-9 ay (zor şartlarda) uzayda yolculuk

• Mars atmosferinden geçiş (sürtünmeden dolayı yüksek sıcaklık oluşumu,…)

• Zarar görmeden marsa iniş (21.000 km/s --> 0 km/s !, Güvenle,…)

• Zor ortamda çalışma (-60 oC,…)

• …
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Mühendisler 

problemlere her zaman çözüm bulur
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Curiosity’nin yolculuğu (simülasyon)

Görevde herhangi bir Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği işi var mı? 

https://www.youtube.com/watch?v=gwinFP8_qIM
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Bu tür zorlu (devasa) projelerle

nasıl başa çıkabiliriz?
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Zorlu (devasa) projelerde başarıyı
yakalamak

İhtiyaçlarımız
• Nitelikli takımlar
• Çalışma

• Öğrenme

• Bilgi

• Deneyim

• Sistematik yaklaşım

• …
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Kendinize yatırım yapın

• Kendinize zamanında ve akıllıca yatırım yapmak zorundasınız

• Yetkin birer “Kontrol ve Otomasyon Mühendisi ” olarak, , sizler
mezun olduktan sonra (belki de mezun olmadan önce ) kritik 
projelerde görev alacaksınız.

• Hazırlan…
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Projeler
• Türkiye önemli projeler yürütmekte

• MMU (Milli Muharip Uçak)

• ATAK (Helikopter)

• HÜRKUŞ (Milli uçak)

• …

• Sivil alanda da yüksek katma değerli projelere ihtiyaç var
• İHA

• Drone

• Robot

• Sinyalizasyon

• Otomasyon

• …
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Büyük projeler için yaklaşım

• “Sistemin Sistemleri” olgusu

• Sistem Mühendisliği kavramı

• Çok disiplinli çalışma metodolojisi (elektronik, mekanik, malzeme, 
kimya, … )

• Uygulanacak kurallar – standartlar (özellikle öğrenilen derslerden elde 
edilen)

• Konfigürasyon yönetiminin kullanımı

• Kapsamlı kayıtlar ve belgeleme

• Belirli standartlara uyumluluk (IEEE-xxx, MIL STD -xxx, …) 

• …
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Başarılı ve yetkin bir
mühendis olmak
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Başarılı ve yetkin bir mühendis olmak 
için dikkat edilmesi gerekenler

1. Devamlı öğrenme
2. Hayal gücü – Üretkenlik - Planlama
3. Problem çözme
4. Mantıksal düşünme - gerçekçilik
5. Detaylara dikkat etme
6. Analitik yetenek
7. Matematiksel yetenek
8. İletişim becerisi
9. Takım çalışması
10. Liderlik
11. Sistem Mühendisliği Kavramı (sistemin 

sistemleri)
12. Etik
13. …
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1. Devamlı öğrenme
• Teknoloji ve metodolojiler sürekli değişmekte.

• Başarılı bir mühendis, en son teknolojik
güncellemeleri takip etmeli ve yapabileceğinin
en iyisini ortaya koymalıdır.

• Mühendisler doğası gereği meraklı
olduklarından işlerin nasıl yürüdüğünü
anlamakla ilgilenirler.

• Sürekli öğrenmek ve güncel kalmak mühendis
için çok önemli

• Asla her şeyi bildiğini sanma.
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2. Hayal gücü – Üretkenlik - Planlama
• Başarılı mühendisler 'kutunun dışını

düşünmek' konusunda doğuştan gelen
bir kabiliyete sahiptir.

• Gerçekleştireceği işin aşamalarını çok
iyi planlar

• Makul çözümler üretir

• Çözüm önerirken her zaman pratikliğe
dikkat eder.

• Gerçekçi ve uygulanabilir planlar
yapar. 31



3. Problem çözme
• Herhangi bir proje, ne kadar büyük veya 

küçük olursa olsun, sorunlarla 
karşılaşacaktır.

• Problemleri etkin bir şekilde çözmek için bir 
mühendis aynı zamanda «problemin 
sahibini" gerçekten dinleme yeteneğine de 
sahip olmalıdır.

• Bir mühendis problemi titizlikle incelemeli, 
proje üzerindeki etkisini tam olarak 
anlamalı ve daha sonra kök nedenini 
belirlemek için analitik becerilerini metodik 
ve etkin bir şekilde uygular.
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4. Mantıksal Düşünme
• Karmaşık sistemleri tam olarak anlamak 

için bir mühendis sistemin tüm yönlerini 
anlamalıdır.

• Bir mühendis sistemin nasıl çalıştığını, 
neyin yanlış gidebileceğini ve nasıl 
düzeltileceğini bilmelidir.

• Bu, mantıklı düşünme ve onu oluşturan 
her bir elemanı değerlendirme ve 
anlama becerisi gerektirir.

• Mevcut bir sistemi analiz edebilmeli, 
farklı parçaların tek başına ve birim
içinde nasıl çalıştığını anlamalıdır.
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5. Ayrıntılara dikkat etme
• Başarılı mühendisler en küçük ayrıntılara

titizlikle dikkat eder.

• En ufak bir hatanın bir yapının 
bozulmasına, sistemin arızalanmasına
veya yazılımın bozulmasına neden 
olabileceğini bilirler

• En küçük hata önemli miktarda paraya mal 
olabilir veya bazı durumlarda ölümcül
olabilir.

• Karmaşık projelerin tamamlanması gereken 
çok sayıda adım olabilir ve küçük bir şeyin 
olmaması tüm projeyi geciktirebilir.

• Asla bir şeyin umursanmayacak kadar 
küçük veya önemsiz olduğunu 
varsaymayın. 34



6. Analitik yetenek

• Etkili bir çözüm elde etmek için analiz
aşamasında yeterince çalışılmalıdır

• Mühendislerin çözüm üretebilmek için
analitik düşünmeleri gerekir.

• İhtiyaçların ne olduğu tam anlamıyla
anlaşılır ve optimum sonuca ulaşacak
kaynaklar ortaya çıkar
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7. Matematiksel yetenek

• Mühendislerin pek çoğu gerçek hayatta
karmaşık hesaplamalara ihtiyaç
duymasa da, mühendisliğin altında
yatan matematiksel temelleri bilmeleri
gerekir

• Sürecin doğru işletildiğinden emin
olmak için hesaplamaların doğru
yapıldığını ve modellerin doğru
tanımlandığını anlayabilmelidir
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8. İletişim becerileri
• İletişim okumak, yazmak, konuşmak veya

dinlemekten daha fazlasıdır.

• Bir mühendisin teknik hususları
başkalarına özlü ve etkili bir şekilde
aktarabilmesi gerekir

• Saygın, açık ve özlü bir şekilde iletişim
kurabilmek, ana mesajın etkin bir şekilde
iletilmesini sağlamak için kritik öneme
sahiptir.
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9.Takım çalışması
• Takım çalışması, çoğu projenin

başarısında kilit rol oynar. Hiç kimse
kapsamlı bir projeyi tek başına
tamamlayamaz

• Bireysel olarak gerçekleştirilebilecek
işlevler olmakla birlikte çoğu zaman bir
mühendis daha büyük bir ekibin parçası
olacaktır.

• Nezaket ve incelik takım güvenini
oluşturmada çok önemlidir.

• Bir mühendis herkesin pozisyonunu
kavramalı, ekip üyelerini bilgilendirmeli
ve her zaman gerçekleri doğru bir
şekilde dile getirmelidir.
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10. Liderlik
• Liderlik, mükemmel kişilerarası iletişim 

kurma yeteneği, ilham verme ve motive
etme yeteneği gerektirir.

• Lider mühendis  teknik olmayan 
konularda da başarılı olmalıdır.

• Karizmatik, kolay iletişim kurulabilen ve 
arkadaş canlısı insanlar normalde çok 
sevilir, bu yüzden bu tür özelliklere sahip 
kişiler daha kolay liderlik yapabilir.
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11. Sistem Mühendisliği yaklaşımı

• Kapsamlı projeler sistematik yaklaşımların kullanılmasını 
gerektirir

• Sistemin sistemleri kavramı (System’s of system concepts)
• Birden fazla mühendislik dalının kullanılmasının gerekmesi
• Büyük takımları yönetme
• Uzun  proje süresi
• …

• Sistem Mühendisliği yaklaşımı bu konulara etkin çözüm getirir
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12. Etik
• Ahlaklı bir mühendis, insanlığa daha iyi 

bir şekilde yardımcı olabilir
• Toplum yararına davranmak

• Erdemli olmak

• Gerçeği söylemek

• Yanlış olanı hatırlatmak

• Hile yapmaktan kaçınmak

• …
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SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ
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Sistem
• Sistem  (dizge)

• Bir amaç ve işlevi olan 

• Karşılıklı iletişim ve etkileşim içinde bulunan 
parçaları (alt sistemleri) bulunan

• Alt sistemlerin aralarındaki işlevlerde birtakım 
kuralların olduğu 

• Tümüyle ahenk- uyum içinde çalışan bir bütün

• Sistemler
• fiziksel 

• kavramsal

• her ikisinin kombinasyonu  olabilir
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Sistem Mühendisliği
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Sistem Yaşam Döngüsü Aşamaları
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Sistem Mühendisliği
Mühendislik sistemleri 

• insanlardan

• ürünlerden

• hizmetlerden

• bilgilerden

• süreçlerden 

• doğal unsurlardan oluşabilir.

Sistem mühendisliği

• Sistem prensiplerini ve kavramlarını bilimsel, teknolojik ve yönetim
metodlarını kullanır

• Mühendislik sistemlerinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesini, 
kullanılmasını ve kullanım dışına çıkarılmasının kurallarını ortaya 
koyar 

• Disiplinler arası ve bütünleştirici bir yaklaşımdır 46



Sistem Mühendsiliği
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Sistem Mühendsiliği
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Sistem Mühendisliği
• Karar vericiler için bilgi üretir ve bir sonraki gelişim düzeyi için girdi 

sağlar.

• Sistem Mühendisliği:
• girdiler ve çıktıları

• gereksinimlerin analizini

• fonksiyonel analiz ve tahsisatı

• gereksinim döngüsünü

• sentezi

• tasarım döngüsünü

• doğrulamayı

• testleri

• sistem analizi ve kontrolünü içerir
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Gereksinimler Analizi
• Gereksinim analizi, işlevsel ve performans gereksinimlerini oluşturmak 

için kullanılır;

• Müşteri ihtiyaçları sistemin ne yapması ve ne kadar iyi performans 

göstermesi gerektiğini tanımlayan bir takım gereksinimlere çevrilir.

• Gereksinimler

• anlaşılabilir

• kesin

• kapsamlı

• eksiksiz

• özlü olmalıdır
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İşlevsel Analiz / Atama
• İşlevler, gereksinim analizi ile 

tanımlanan üst düzey işlevlerin alt 

düzey işlevlere ayrıştırılmasıyla 

analiz edilir.

• Bu tanım genellikle ürünün veya 

öğenin işlevsel mimarisi olarak 

adlandırılır.
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İşlevsel Analiz / Atama
• İşlevsel analiz ve atama, 

aşağıdakilerin daha iyi 

anlaşılmasını sağlar

• Sistemin ne yapması gerekiyor

• Bunu ne şekilde sağlayabilirsin?

• Düşük seviyeli fonksiyonlarla ilgili 

öncelikler ve çakışmalar.

• İşlevsel analiz ve tahsisatta 

anahtar araçlar

• Fonksiyonel Akış Blok Diyagramları

• Zaman Çizgisi Analizi

• Gereksinimler Tahsis Sayfası. 52



Gereksinimler çevrimi
• İşlevsel analiz ve atamaların

yapılması, ihtiyaçların daha 

iyi anlaşılmasıyla sonuçlanır 

ve ihtiyaç analizinin yeniden 

gözden geçirilmesini sağlar

• Tanımlanan her işlev bir 

gereksinime göre izlenebilir

olmalıdır.
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Tasarım Döngüsü

• Fiziksel tasarımın istenen işlevleri 

istenen performans seviyelerinde 

yerine getirebildiğini doğrulamak

için işlevsel mimariyi tekrar gözden 

geçirme işlemidir.

• Tasarım döngüsü, sistemin görevini 

nasıl yerine getireceğini tekrar 

gözden geçirmeye yarar ve tasarımı 

optimize etmeye yardımcı olur.
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Doğrulama

• Sistem mühendisliği 

sürecinin her uygulaması için, 

çözüm gereksinimlerle 

karşılaştırılır. 

• Sürecin bu kısmına 

doğrulama döngüsü ya da 

daha yaygın olarak 

Doğrulama adı verilir.
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Sistem Analizi ve Kontrol
• Sistem Analizi ve Kontrolü, 

aşağıdaki teknik yönetim 
faaliyetlerini içerir.

• İlerlemeyi ölçme

• Alternatifleri değerlendirme

• Alternatifleri seçme

• Belgeme

• Karar alma
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Sistem Mühendsiliği

• Sistem mühendisliği süreci, her bir geliştirme adımında, sistem 
ürünlerinin ve alt süreçlerinin dengeli bir şekilde geliştirilmesini 
sağlayan motordur. 

• Her uygulamanın çıktısı, bir sonraki işlem uygulamasının girişidir.
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ÖRNEK PROJE
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HAVADAN YERALTINI GÖRÜNTÜLEYEN SİSTEM (HAYGÖR)
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HAVADAN YERALTINI GÖRÜNTÜLEYEN SİSTEM (HAYGÖR)

İHA Platformu

Non-metalik 
Algılayıcı

Mesafe 
ölçer

Ön TasarımTeknik Özellikler Gereksinimler

Sesli 
Uyarı 
Birimi

Görsel 
Uyarı 
Birmi
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HAVADAN YERALTINI GÖRÜNTÜLEYEN SİSTEM (HAYGÖR)

İHA Platformu

Non-metalik 
Algılayıcı

Mesafe 
ölçer

Ön Tasarım

Sesli 
Uyarı 
Birimi

Görsel 
Uyarı 
Birmi
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HAVADAN YERALTINI GÖRÜNTÜLEYEN SİSTEM (HAYGÖR)

İHA Platformu

Non-metalik 
Algılayıcı

Mesafe 
ölçer

Tasarım

Sesli 
Uyarı 
Birimi

Görsel 
Uyarı 
Birmi

  

• Tip: HEXACOPTER
• İletişim frekansı: 2.45 GHz
• ...

• Ground 
Penetarting 
Radar (GPR)

• Çalışma 
frekansı: 
0.3-1.8 Ghz

• ...

• Lazer 
Mesafe 
Ölçer

• ...

• Zil
• fc=3kHz
• ...

• LCD
• HD çöz.
• ...
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HAVADAN YERALTINI GÖRÜNTÜLEYEN SİSTEM (HAYGÖR)

İHA Platformu

Non-metalik 
Algılayıcı

Mesafe 
ölçer

TasarımTeknik Özellikler Gereksinimler

Sesli 
Uyarı 
Birimi

Görsel 
Uyarı 
Birmi

  

• Tip: HEXACOPTER
• İletişim frekansı: 2.45 GHz
• ...

• Ground 
Penetarting 
Radar (GPR)

• Çalışma 
frekansı: 
0.3-1.8 Ghz

• ...

• Lazer 
Mesafe 
Ölçer

• ...

• Zil
• fc=3kHz
• ...

• LCD
• HD çöz.
• ...
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HAVADAN YERALTINI GÖRÜNTÜLEYEN SİSTEM (HAYGÖR)
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HAVADAN YERALTINI GÖRÜNTÜLEYEN SİSTEM (HAYGÖR)
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“If you really look closely, most overnight 
successes took a long time”

-- Steve Jobs
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SONUÇ (1/2)

Yüksek katma değer oluşturacak ileri
teknoloji projeleri (cutting-edge projects)
yapabilmek için

• Sistematik yaklaşım

• Yetenekli ve deneyimli ekipler

• Bilgi birikimi

• Bütçe
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SONUÇ (2/2)

Kendini aşma zamanı …
•Çalış

•Öğren

•Azmet

•Başar

•Çevrimi yinele…
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Teşekkürler…

mehmet.sezgin@tubitak.gov.tr
mehsez@yahoo.com

http://mehmetsezgin.net/
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