
 

 

---------- Forwarded message ---------- 
From: Can EREL [mailto:canerel@gmail.com]  
Sent: Thursday, October 10, 2013 2:58 PM 
To: can.erel@canerel.com.tr 
Subject: "Uçak, Havacılık, Uzay Mühendisi" UHUM Olmak...  
 

Saygıdeğer Büyüklerim ve Arkadaşlarım; 
 
Selamlar.. 
 
Sonunda yanlışın bir kısmı düzelmiş görünüyor; nihayet!.  
 
YÖK, Sivil Havacılık Yüksekokulu Uçak Elektrik-Elektronik programlarından mezun olanların "Uçak Mühendisi" 
unvanını kullanmalarına ilişkin hüküm iptaline karar vermiş. 
 
Öncelikle, başta meslek odamız olmak üzere bu sürece katkı sağlayanlara teşekkürler. 
 
Bu kararın, “Üniversite-Fakülte” ile –zaman içinde akademik kadro beklentileri ile adı oynanmış olsa da- “Meslek 
Yüksekokulu” arasındaki farka atıf ile jenerik bir sonuç kararı vermesini çok isterdim; o yüzden kısmen düzelmiş 
dedim…  
 
Söylenecekler hala çooook ama ne zaman yeter ve ne de zaten dikkate alan var!  
 
Ancak, olayın başlangıcına, devamında ilgili meslek örgütünün gelişmeden haberdar olması zamanı ve şekline, sonucun 
gerekçesine yönelik söylenecekleri sadece “ulusal havacılık tarihi”ne not düşmek adına NOT kısmında bir özet 
sunacağım; zaten hepsi de kişisel web sitemin “"Can'Ca Durumsal Değerlendirmeler ve Yorumlar" sayfasının 
“Değerlendirme (Meslek)” başlığında kayıtlı ve önceki yazışmalarda yer alan düşünce ve tespitlerde aynı bölüm içinde 
2012 yılına ait olanlarda mevcuttur. 
 
 
Sevgi ve Saygılarımla, 
 

 

Can EREL 
 

+90 533 506 2385 
can.erel@canerel.com.tr 

 
 

 
 
NOT:  
 

1. Şans eseri 31.08.2012 günü bana ulaşan ilk mesajdan; 
 "Mühendislik" sertifikasının yaygın (kurs) eğitimle verilmesi, 
 Mevzuatta tanımlı ve örgün eğitimlerde lisans seviyesinde ÜNİVERSİTE FAKÜLTE'lerinde verilmesi gereken bir 

ünvanın bir kursla vaad edildiği, 
 Ayrıca, "Uçak Bakım Mühendisleri Derneği" isimli de bir dernek kuruludğu (İçişleri Bakanlığımız bu tanımıla ismi 

taşıyan derneğe kuruluş onayı da vermişse olayın şekli de değişecek..) , 
bilgilerini kapsayan bir mesaj alıyorum. 
 
2. Bu mesaj sahibi ile konuyu değerlendirmeye çalışırken, yaklaşık 20 yıl öncesine dayalı başlangıcını bildiğim ve 
değişik zamanlara tekrarlanan bu gelişmeyi aynı gün, 31.08.2012 günü, uygun iletişim araçları ile otorite kurum, 
öğretim ve mesleki kuruluşlarla (en üst seviyede) bildiriyor ve ilgili platformlarda meslektaş ve ilgi duyma potansiyeline 
sahip arkadaşlarımla paylaşıyorum. 
 
3. Bir süre sonra bir arkadaşımdan aldığım bilgi ile “… Haber” web haber sitesinde 10.09. 2012 günü "… YÖK’DEKİ 
KOMEDİ- " balığı ile yayınlanan haber – yorumdan; 
 

“Erciyes Üniversitesi için yaklaşık 10 YIL önce  yaptığı başvuru benzer zamanlarda yapılan diğer 
başvurularla  Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 26.07.2012 tarihinde yaptığı toplantıda değerlendiriliyor, 16.08.2012 
günü   
Sivil Havacılık Yüksekokulunun, 

 Uçak Elektrik-Elektronik mezunlarına “Uçak Mühendisi”, 
 "Uçak Gövde-Motor" ve "Uçak Gövde- Motor Bakım" programı mezunlarına "Uçak Kontrol Makinisti", 

ünvanları verildiğini..” 
 

öğreniyorum. 
 
4. Gelişen havacılık endüstrisine zarar vermenin ötesinde çalışma ve iş barışına yönelik doğrudan tehdit yaratma 
potansiyeli nedeni ile bu konuları birleştirince ortaya çıkan durumu ve önerilerimi 10.09. 2012 günü uygun iletişim 
araçları ile otorite kurum, öğretim ve mesleki kuruluşlarla (en üst seviyede) bildiriyor ve ilgili platformlarda meslektaş ve 
ilgi duyma potansiyeline sahip arkadaşlarımla paylaşıyorum. 
 
5. Geçen zamanda da, meslek birliği, meslek odaları merkezi ve ilgili şubelerine gönderilen mesajlarla gündemde 
tutulmaya çalışılan bu yanlışın düzeltilmesine yönelik alınan önlem ve girişimlerden bilgi alamıyorum. Ardından, bu 
konunun en geniş hali ile ele alındığı MMO – UHUM MEDAK tarafından düzenlenen “VII. Ulusal Uçak Havacılık Ve Uzay 
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Mühendisliği Kurultayı”nın ikinci günü 04.05.2013 günü yapılan değerlendirmede MMO Yöneticileri tarafından hukuki 
işlemlere başlanıldığı bilgisini alıyorum. 
 
6. Bu sabah, bir meslektaş büyüğümden aldığım mesaj eki YÖK belgesinden, 
 

YÖK kararı ile “Uçak Mühendisliği” ünvanına sahip olan n bir  TMMOB'a üye olmak için başvuran öğrenci 
başvurusu ile başlayan süreçte TMMOB’un YÖK kararının "Mühendislik ve Mimarlık" hakkındaki yasa ve YÖK 
yasası ile çeliştiği için yapılan yeniden inceleme başvurusunu 08.10.2012 günü yaptığını,  

 

Konuya Danıştay 8. Daire Başkanlığının da hahil olduğunu 09.05.2013 gün ve 2012/10382 sayılı yazısı ile 
YÖK’e yazı gönderdiğini (içeriği bulamadım ama mesaj tarih-sayı grubunda bir hata var sanırım 
anlayamadım; 2012 yılına ait olan sayıya sahip yazı Mayıs 2013 içinde gönderilmiş görünüyor.. ?) 

 

Alınan talebi, “..öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması 
hususu Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir” hükmünü taşıyan, 
2880 sayılı kanun'la değişik 43/b maddesi ve ilgili diğer kanunlar yanında Danıştay yazısı paralelinde 
değerlendirmeye alan Yükseköğretim Yürütme Kurulunun,  

 

Erciyes Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Uçak Elektrik-Elektronik ve İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak 
Mühendisliği  programlarının dersleri karşılaştırılarak 

 Matematik, Fizik ve Uçak Tasarımı derslerinin yetersiz olduğu, 
 Kimya, Mukavemet, Isı Transferi, Sıkıştrılabilir Aerodinamik, Ölçme Tekniği, Deneysel Mühendislik, 

Tepki ile Tahrik, Makine Elemanları ve Uçak Malzemeleri derslerinin olmadığı, birçok zorunlu dersi 
almadıkları, 

huşularını göz önünde bulundurularak, “Uçak Mühendisliği programında yer alan birçok zorunlu dersi 
almamış olmaları nedeniyle gerekse aldıkları zorunlu derslerin toplam krediyi sağlamadığından..” Sivil 
Havacılık Yüksekokulu Uçak Elektrik-Elektronik programından mezun olanların "Uçak Mühendisi" unvanını 
kullanmalarına ilişkin hüküm iptaline karar vermiş... 
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6. Bu gelişmeden niye çok tedirgindim… 
 

Hatırlayınız, Teknik Meslek Yüksekokulu mezunu teknik öğretmenler düzenlenen bir yetenek imtehanı ile 
"Teknoloji Mühendisi" ünvanının verilmesi sürecini henüz yaşadık.. 

 

Olaya "Uçak Mühendisi" yerine UHUM açısından bakarak inceleyelim; 2013 yılında belirlenen kontenjana göre 
Türkiye + KKTC'de havacılık ile ilgili yükseköğretim programına sahip 33 kurumdan, 

 

 4+1 yükseköğretim kurumunda toplam 387 UHUM adayı, 
 

 4 yükseköğretim kurumunda lisans seviyesinde,  
o 225 Uçak Elektrik-Elektronik  
o 205 Uçak Gövde-Motor Bakımı 

olmak üzere 430 SHYO mezunu teknisyen adayı, 
 

 11 yükseköğretim kurumunda ön lisans seviyesinde,  
o 701  MYO mezunu teknisyen adayı,  

 

mezun oluyor.. UHUM kontenjanının tam 3 katı…  
 

 
Ve hala UHUM ile ilgili bölümlerinin YÖK onayını almış yükseköğretim kurumları var.. 

 

Ve bırakın bu günü, 5 yıl önce sadece iki almış yükseköğretim kurumdan bugünün %35’i seviyede mezun 
UHUM’leri iş bulamıyor ve farklı sektörlerde kariyer yapmaya çalışıyordu… 

 

Tehlikenin farkında mıyız? 
 


