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EMO VE MESLEKİ 
HAKLARIMIZ
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EMO’DAN ŞİRKETLERE MÜHENDİS 
ASGARİ ÜCRETİ UYARISI

Sayın Yetkili;
24-25 Eylül 2010 tarihinde gerçekleştirilen TMMOB 41. Dönem Olağanüstü Genel Kuru-
lu’nda aşağıdaki karar alınmıştır:

“Mühendis, mimar ve şehir plancıları meslek örgütleri ile birlikte tüm emekçilerin insanca 
yaşamaya yetecek asgari ücret hakkı mücadelesine katılırlar. TMMOB, üyeleri olan emekçi 
mühendis, mimar ve şehir plancıların da aralarında bulunduğu tüm işçi sınıfı için insanca 
yaşam ücretinin belirlenmesi mücadelesini diğer emek ve demokratik kitle örgütleri ile 
birlikte verir. TMMOB ve bağlı odalar yasa ve yönetmeliklerden aldıkları yetkiyi emekten 
yana değerlendirerek, insanca yaşanılacak ücreti mühendis, mimar, şehir plancıları için 
asgari ücret olarak ilan eder ve uygulanmasını sağlar.”

TMMOB Yönetim Kurulu’nun 24.11.2012 tarih ve 110 nolu kararı ile mühendis, mimar ve 
şehir plancıların almaları gereken asgari ücret 2013 yılı için brüt 2700 TL olarak belirlen-
miştir. 
Ayrıca bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumu ile 31 Temmuz 2012 tarihinde bir protokolde 
imzalanmıştır.
TMMOB Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu kararları, TMMOB’ye bağlı Odaların üyesi 
bulunan tüm mühendis, mimar ve şehir plancılarını bağlayıcı niteliktedir.
Odamız tarafından yapılan araştırma sonucunda, şirketiniz bünyesinde proje ve uygulama 
denetçisi ile kontrol elemanı elektrik mühendisi olarak görev yapan üyelerimizin ücretle-
rinin, TMMOB Yönetim Kurulu tarafından belirlenen asgari ücretin altında bulunduğu 
belirlenmiştir.
Şirket hissedarlarının tamamının TMMOB’ye bağlı odaların üyesi mimar ve mühendislerin 
oluşturduğu ve mühendislik, mimarlık faaliyetleriyle iştigal eden yapı denetim kuruluşlarının, 
TMMOB tarafından alınan kararlara uyma yükümlülüğü bulunduğu gibi, meslektaşlarımı-
zın hak ettiği ücreti almak suretiyle mesleki faaliyetlerini sürdürmelerinin sağlanmasının, 
öncelikle kendi üyelerimizin sahibi bulunduğu ve mimarlık, mühendislik hizmeti yürütmek 
üzere kurulmuş kuruluşların uygulamalarıyla olanaklı hale geleceği de açıktır.
 Şirketiniz bünyesinde görev yapan proje ve uygulama denetçisi ile kontrol elemanı elektrik 
mühendislerinin ücretlerinin TMMOB Yönetim Kurulu tarafından belirlenen brüt 2700.- 
TL’nin üzerine çıkartılarak, sonuçtan tarafımıza bilgi verilmesini rica ederiz. 
Saygılarımızla.

Cengiz GÖLTAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Bilgi için: TMMOB
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BEDAVA MÜHENDİSLİK 
UYGULAMASINA KARŞI KAMPANYA

17 Haziran 2013

SINAV İPTAL EDİLSİN
On binlerce öğrencinin emeği heba edilip, mühendislerin hakları da gasp edilerek, teknik 
öğretmenlere ortaöğretim düzeyinin altında sorularla mühendislik kapısı aralanmasına karşı 
kampanya düzenleniyor. Elektrik Mühendisleri Odası’nın da içinde yer aldığı odalar sanal 
ortamda ve gerçek hayatta imza kampanyası başlattı. Sosyal medyaya yönelik kampanyanın 
belirgin hale getiren başlıklarını (hashtaglarını) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Başba-
kanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) iletilebilecek olan itiraz dilekçesini yazımızın devamında 
bulabilirsiniz. 
Aşağıdaki metni YÖK’ün eposta adreslerine ve faks numaralarına gönderebilir, Başbakanlık 
BİMER sisteminden iletebilirsiniz. 
Tepkinizi ayrıca sosyal medyada aşağıdaki hashtagları ile paylaşarak, twitter hesaplarınızdan 
ve Facebook grubumuzdan sayfamıza yazarak da iletebilirsiniz.

#DirenMühendis
#MühendislikYÖKoluyor
#TeknikÖğretmenlerİçinMühendislikTamamlamaSınavıİptalEdilsin
#hocamhakkımasahipçık

YÖK
Fax: 0 (312) 266 47 59
Eposta: bilgiedinme@yok.gov.tr 

BİMER
http://bimerapplication.basbakanlik.gov.tr/

Teknik Öğretmenlerin Mühendis Olmasını Sağlayacak Olan, “Teknik Öğretmenler 
İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı”na Karşıyım, Bu Sınav 
İptal Edilmelidir
Bilim, teknoloji, araştırma-geliştirme, yenilik, sanayi, tarım, enerji, maden, çevre, imar-yapı, 
kent ve bağlantılı alanların temel dinamik gücü olması gereken mühendislikte açık bir geri-
leme yaşanmaktadır. Eğitim-öğretim alanındaki genel yönelim, üniversite sayıları yanı sıra 
mühendislik fakülte ve bölüm sayılarında da olağan dışı bir artışa yol açmış, nitelikli işgücü 
olan mühendislik bir “maliyet” unsuru olarak görülüp daha fazla ucuz emek sömürüsüne 
tabi kılınmıştır. İşsiz mühendis sayısı böylece artmakta, meslektaşlarımız esnek, güvencesiz, 
düşük ücretle çalışma ile meslek dışı alanlarda çalışmaya zorlanmaktadır.
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Meslek alanlarımızı ve mühendislik öğretimini doğrudan etkileyen birçok düzenleme de 
gündeme gelmektedir. “Teknik öğretmen” yetiştiren programlara tabi olanlara ek bir eğitimin 
ardından mühendislikle eş düzeyde “iş güvenliği uzmanlığı” unvanı verilmesi söz konusudur. 
Yapı Denetimi Yasası’nda yapılmak istenen son değişikliklerle, birçok olumsuzluk yanı sıra 
şantiye şefi mimar ya da mühendislerin yardımcısı olarak görev yapması gereken tekniker, 
teknisyen ve teknik öğretmenlere “şantiye şefi” olma ve teknik elemanların mimarlık, mühen-
dislik projeleri hazırlamalarına olanak sağlanması da gündeme gelecektir.
Teknoloji Fakülteleri ve “uzaktan eğitim” gibi mühendislik öğretimi ve uygulamalarının 
temelini aşındıran düzenlemelerin ardından şimdi de teknik öğretmenlere “mühendis” 
unvanı verilmesi söz konusudur.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’nun, 80 bin civarında olduğu belirtilen teknik öğretmenin 
mühendis unvanı almasına olanak sağlayacak olan “Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik 
Tamamlama Programları Giriş Sınavı” başvuruları 10–17 Haziran 2013 tarihleri arasında 
alınacak ve sınav 21 Temmuz’da Ankara’da yapılacaktır.
Bu durum, yatırım ve nitelikli işgücü istihdamı zaten zayıf olan mühendislik sanayilerinde 
kaos oluşturacak, mühendis işsizliğini ve mühendislik uygulamalarındaki niteliksel düşüşü 
artıracak, toplumsal yaşamda birçok acı sonuca yol açacaktır.
Bilimsel, teknik, akademik göstergeler, mesleki ve teknik eğitim fakültelerinde uygulanan 
programın, mühendislik unvanı elde etmek için yeterli olmadığını ortaya koymaktadır. Teknik 
öğretmenlerin unvanlarının değiştirilmesiyle mühendis olunamayacağı bilimsel bir gerçek-
tir. Mühendislik özel bir eğitimi gerektirir ve yama niteliğindeki programlarla yapılamaz. 
Mühendislik, tasarım, plan ve program gibi temel unsurlar aracılığıyla üretim ile hizmet 
sürecinin bütününe yöneliktir. Teknik öğretmenlik ise tasarım, plan ve program boyutlarını 
içermez ve üretim veya hizmet sürecinin belirli an veya parçaları üzerinde yoğunlaşır. Kısaca 
mühendislik ile teknik öğretmenlik, üretim sürecinin bütününde birlikte iş yapmakla birlikte 
farklı formasyonlara sahiptir.
Bu gerçeklerden hareketle; mühendisler, mühendislik öğrencileri ve meslek örgütlerinin 
seslerine kulak verilmesini istiyor, YÖK’ün duyurusunu yaptığı, ÖSYM tarafından yapılacak 
olan “Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı”nın iptal 
edilmesini istiyorum. 

AD SOYAD: 
İMZA:
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ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 
TORBA YASA VE MESLEKİ DENETİM 

UYGULAMASI 
DEĞERLENDİRME METNİ 

15 Temmuz 2013

3194 sayılı İmar Yasası’nın 8. Maddesi’ne (ı) bendi olarak eklenen düzenleme şu şekildedir:

“ı) Harita, plan, etüt ve projeler; idare ve ilgili kanunlarında açıkça belirtilen yetkili 
kuruluşlar dışında meslek odaları dahil başka bir kurum veya kuruluşun vize veya 
onayına tabi tutulamaz, tutulması istenemez. Vize veya onay yaptırılmaması ve benzeri 
nedenlerle müelliflikler veya bunlara ait kuruluşların büro tescilleri iptal edilemez veya 
yenilenmesi hiçbir şekilde geciktirilemez. Müelliflerden bu hükmü ortadan kaldıracak 
şekilde taahhütname talep edilemez.”

Bu düzenleme TBMM’de görüşülmekte olan torba yasaya eklenmek için önerilmiş ve Meclis 
Genel Kurulu’nda TBMM İç Tüzüğü açısından bir tartışma yaşanmıştır. Tartışmanın içeriği, 
verilen önergenin İmar Yasası ile mi yoksa 6235 sayılı TMMOB Yasası ile mi ilgili olduğuna 
ilişkindir. Önerge sahipleri ve oturumu yöneten TBMM Başkan Vekili, önerinin 6235 sayılı 
Yasa ile ilgisinin bulunmadığını, TMMOB ve bağlı odalarının yetkileriyle herhangi bir ilgisinin 
olmadığı ve tamamen İmar Yasası’nı ilgilendiren bir öneri olduğunu ileri sürmüşlerdir.

Verilen önerge, daha önce TMMOB’ye de görüş için gönderilen İmar Yasası’nda çeşitli 
değişiklikler öngören yasa taslağının 28. Maddesi’nde bulunan bir öneridir. İmar Yasası’nı 
değiştiren yasa taslağı TBMM’ye gönderilmemiş, Yasa’nın 8. Maddesi’nde Anayasa Mahke-
mesi’nce iptal edilen iki cümle için tanınan 6 aylık süre dolmadan yeniden yasaya eklenmesi 
ihtiyacı nedeniyle torba yasa içerisinde görüşmeye alınmış ve bu görüşme yapılırken TBMM’ye 
gönderilmemiş olan yasa taslağındaki projelerin onaylanmasıyla ilgili kısım aceleyle 8. Madde 
içerisine sokulmuştur.

İmar Yasası, yapılaşma sürecine dair kamusal yükümlülükleri içeren bir yasadır. Yasa’nın 
8. Maddesi, “İmar Planları ile İlgili Esaslar” başlıklı ikinci bölüm altında yer almaktadır. Bu 
bölüm içerisinde, tamamen imar planlarının hazırlanmasına yönelik iş ve işlemler bulunmak-
tadır. Torba Yasa ile alel acele bu maddeye eklenen proje onaylarına ilişkin düzenlemeyle, 
maddenin diğer kısımları arasında herhangi bir ilişki bulunmamaktadır.

Harita, plan, etüt ve projeler ilgili meslek mensuplarınca hazırlanmakta, ilgili idarelere 
onaylatılmakta ve buna göre yapıların ruhsatlandırılması ilgili idareler tarafından gerçekleş-
tirilmektedir. İmar Yasası’nın uygulanmasına yönelik ilgili idareler; belediyeler, valilikler ile 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak tanımlanmıştır. Bu idareler dışında herhangi bir kurum 
ve kuruluşun, İmar Yasası çerçevesinde onay, vize gibi işlemler dahil olmak üzere yapılaşma 
süreciyle ilgili görevi bulunmamaktadır. Eskiden olduğu gibi bugün de meslek odalarının 
İmar Yasası çerçevesinde bir görevleri yoktur.
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İmar Yasası içerisine “harita, plan, etüt ve projeler; idare ve ilgili kanunlarında açıkça belirtilen 
yetkili kuruluşlar dışında meslek odaları dahil başka bir kurum veya kuruluşun vize veya onayına 
tabi tutulamaz, tutulması istenemez” hükmünün konulması, meslek odaları açısından herhangi 
bir anlam ifade etmemektedir. Nitekim zaten bu yönde bir görevi olmadığı gibi meslek odaları 
tarafından, İmar Yasası kapsamında bir onay ve vize işlemi de yapılmamaktadır. 
Daha önceki yıllarda TMMOB’ye bağlı meslek odaları tarafından, projelerin meslek odaları-
nın mesleki denetiminden geçip geçmediğinin ruhsat aşamasında aranmasına yönelik bazı 
belediyelerle yapılan protokoller Danıştay tarafından iptal edilmiştir. Danıştay kararlarında, 
odaların yapmış olduğu mesleki denetimin ruhsat için bir koşul olamayacağına hükmedilmiş 
ve uygulamada da ruhsat için mesleki denetimin aranılırlığı söz konusu değildir. Bu nedenle, 
İmar Yasası çerçevesindeki iş ve işlemler açısından, Odaların mesleki denetimiyle ilgili yeni bir 
düzenleme getirilmiş değildir ve uygulamayla örtüşen bir düzenleme olduğu söylenebilir.
Meslek odalarının yapmış olduğu mesleki denetim uygulaması, 6235 sayılı TMMOB Yasası’na 
dayanılarak yürürlüğe konulmuş yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 6235 
sayılı Yasa ve Oda yönetmeliklerinin de İmar Yasası’yla belirlenmiş kamusal yetki, görev ve 
sorumluluklarla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Mesleki denetim uygulaması, meslek 
odası ile üyesi arasındaki bir ilişkidir; diğer kamu kurum ve kuruluşları dahil üçüncü kişileri 
bağlayan bir yönü yoktur. Kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan TMMOB ve 
bağlı odalarının, üyeleri üzerindeki gözetim ve denetim yükümlülüğünün yerine getirilme-
sinin gereği olarak yürütülmektedir. Odalar tarafından yapılan mesleki denetimin, yapılaşma 
sürecinde ilgili idareler nezdinde zorunlu tutulmadığı, aranmadığı sürece, İmar Yasası’na 
eklenen düzenlemeyle çelişen bir yönü de yoktur. Bu düzenlemeyle mesleki denetimin ortadan 
kaldırılması olanağı da bulunmamaktadır.
Diğer yandan böyle bir düzenlemenin 6235 sayılı Yasa içerisinde yapılması halinde, bu düzen-
lemenin Anayasa’nın 135. Maddesi’ne aykırılık taşıyacağı da açıktır. Bu durum, İmar Yasası’na 
konulan hükmün, meslek odalarının mesleki denetim yetkisinin ortadan kaldırıldığı şeklinde 
yorumlanması halinde de geçerlidir. Yani yapılan düzenleme, yetkili yargı yeri tarafından 
(Anayasa Mahkemesi) meslek odalarının mesleki denetim yetkisinin kaldırılması şeklinde 
yorumlanması halinde Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edilecektir. Anayasa Mahkemesi’nin 
aksine bir yorum yapması halinde, kararın gerekçesinde meslek odalarının gözetim ve denetim 
yetkisini etkileyen bir durum bulunmadığı görüşüne yer verilecektir.
Nitekim 644 sayılı KHK’nin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdür-
lüğü’ne mühendislik ve mimarlık mesleği ile ilgili bir takım yetkiler tanıyan düzenlemelerine 
yönelik değerlendirmesi de bu şekilde olmuştur. Anayasa Mahkemesi kararının ilgili bölümü 
şu şekildedir:

“Dava konusu kuralda, Bakanlığa, kendi görev alanıyla ilgili mesleki hizmetlerin norm 
ve standartlarını hazırlama, geliştirme, uygulanmasını sağlama ve meslek mensupları-
nın kayıtlarını tutma görevi verilmiştir. KHK’nin 2. maddesi bir bütün olarak dikkate 
alındığında, Bakanlığın görev alanının esas itibarıyla yerleşme, çevre ve yapılaşma hiz-
metlerinden oluştuğu anlaşılmaktadır. Sözü edilen hizmetler, 3458 sayılı Mühendislik 
ve Mimarlık Hakkında Kanun hükümleri uyarınca kurulan ve kamu kurumu niteliğinde 
meslek kuruluşu olan Türkiye Mimar ve Mühendisler Odaları Birliğine bağlı meslek oda-
larına üye olarak faaliyet gösteren mimar ve mühendislerce yerine getirilen mimarlık ve 
mühendislik hizmetleridir. Bakanlığa verilen mesleki hizmetlerin norm ve standartlarını 
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hazırlama görevi, mimar ve mühendislerin mesleki faaliyetlerini icra ederken uyacağı 
kuralların belirlenmesini değil, bu meslek mensuplarınca sunulan hizmetin niteliklerinin 
ve standartlarının saptanmasını öngörmektedir.
Bakanlığa tanınan düzenleme yetkisinin, görev alanıyla ilgili meslekler olan mimarlık 
ve mühendislik hizmetleriyle ilgili norm ve standartlarının belirlenmesini kapsadığı 
hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde açık ve belirgindir. Öte yandan, mimarlık ve 
mühendislik hizmetleriyle ilgili temel hükümler, İmar Kanunu, Çevre Kanunu ve ilgili 
diğer kanunlarda ayrıntılı bir şekilde düzenlenmek suretiyle kapsamı belirlendikten sonra, 
mimarlık ve mühendislik hizmetlerinin norm ve standartlarını belirleme yetkisinin Bakan-
lığa verilmiş olması yasama yetkisinin devri olarak görülemez.
Anayasa’nın 135. maddesinde kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuru-
luşları tanımlanmıştır. Buna göre, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, belli 
bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini 
kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek 
mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak 
üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları 
kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla 
seçilen kamu tüzelkişileridir. Anılan maddenin beşinci fıkrasına göre, meslek kuruluşları 
üzerinde Devletin idari ve mali denetimine ilişkin kurallar kanunla düzenlenir.
Anayasa’nın 135. maddesinde, meslek kuruluşlarının karar ve yönetim organlarının 
seçimle göreve gelmesinin öngörülmesi, Devletin idari ve mali denetimine tabi olduklarının 
belirtilmesi ve sorumlu organlarının görevlerine ancak yargı kararıyla son verilebileceğinin 
kurala bağlanması, bu idarelerin özerkliğine işaret etmektedir.
Meslek kuruluşlarının özerkliği, merkezî idareden bağımsız olarak karar ve yürütme 
organlarını seçebilme, ilgili mesleki faaliyetlerle sınırlı olmak üzere üyelerini ve örgütle-
rini bağlayıcı karar alma ve uygulama, meslek mensuplarının uyacağı ilke ve kuralları 
belirleme ve üyeleri hakkında disiplin tedbirleri uygulama hak ve yetkisini içermektedir. 
Bu itibarla mimar ve mühendislerce sunulan hizmetin niteliklerinin ve standartlarının 
Bakanlık tarafından saptanması, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşunun özerkliğine 
müdahale anlamına gelmemektedir.
Öte yandan mimarlık mühendislik faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin kayıt-
larının Bakanlık tarafından tutulmasının öngörülmesi, istatistiksel bilgi sağlama amaçlı 
olup meslek mensubu üzerinde icraî bir etkisi bulunmamaktadır.”

Anayasa Mahkemesi’nin değerlendirmesine göre;
-Meslek Odaları İdari özerkliğe sahiptir.
-Meslek Odaları, mimar ve mühendislerin mesleki faaliyetlerini icra ederken uyacağı 
kuralları belirler,
-Meslek Odaları, mesleki faaliyetlerle sınırlı olmak üzere üyelerini ve örgütlerini bağla-
yıcı karar alma ve uygulama, meslek mensuplarının uyacağı ilke ve kuralları belirleme ve 
üyeleri hakkında disiplin tedbirleri uygulama hak ve yetkisine sahiptir.
-Üye sicillerini tutma yetki ve görevi meslek odalarına aittir. Bakanlık ancak, istatistiki 
veri için kayıt tutabilir.
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Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı dışında, idare mahkemeleri ve Danıştay tarafından da 
meslek odalarının mesleki denetim uygulamasının hukuka aykırı olmadığını tespit eden 
sayısız kararı bulunmaktadır. Hem ilgili yönetmelikler Danıştay denetiminden geçmiştir 
hem de mesleki denetimin uygulanmasına yönelik işlemler idare mahkemesi ve temyiz mercii 
olarak Danıştay denetiminden geçmiştir. Bütün yargı kararlarında, mesleki denetimin oda 
ile üye arasındaki ilişki olduğu, usulüne göre yürürlüğe konulmuş mesleki denetime yönelik 
yönetmeliklere üyelerin uymalarının zorunlu bulunduğu açıklıkla belirtilmiştir.

Bu yöndeki yargı kararları, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Yasa’nın 2. Maddesi’nde yer 
alan “ilgili idareler dışında başka bir kurum veya kuruluşun vize veya onayına tabi tutulmadan” 
hükmü ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde 2012 yılında yapılan değişiklikler ve Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’nın genelgeleri sonrasında da değişmeden devam etmiştir. Çünkü bu 
düzenlemelerin hiçbiri meslek odalarının üyeleriyle olan ilişkisini ortadan kaldıracak nitelikte 
değildir ve bu şekilde yorumlanması halinde ağır bir hukuk ihlali olacağı da açıktır.

Buraya kadar aktardıklarımız konunun hukuki boyutuyla ilgilidir. Ancak konunun hukuki 
boyutu yanında, yapılan düzenlemenin amacı ve ilgili kesimler üzerinde yaratılmak istenen- 
yaratılan algı boyutu da önem taşımaktadır.

Nitekim İmar Yasası’nda yapılan değişikliğin ardından AKP Sözcüsü Hüseyin Çelik tarafından 
kamuoyuna yapılan açıklamalar, değişikliğin Odaların mesleki denetim uygulamasını ortadan 
kaldırmayı amaçladığını göstermektedir. Kimi basın organlarında yer bulan haberler de aynı 
yöndedir. Meslek odaları ve demokratik kamuoyunda da değişikliğin amacının bu şekilde 
olduğu bilinmekte ve gerekli tepki gösterilmektedir.

Yaratılan bu algı, TMMOB mevzuatı gereği mesleki denetim yükümlüsü olan oda üyelerinin, 
mesleki denetimin kaldırıldığı düşüncesiyle bu yükümlülükten kaçınmalarına neden olması 
ve odalar ile üyeleri arasında çeşitli sorunlar ortaya çıkmasına neden olacaktır. Açıkçası bu 
düzenleme odalar içerisinde bir kargaşa yaratacaktır.

Dolayısıyla, TMMOB ve bağlı odalarının mevzuatının yürürlükte olduğunun hukuk çerçeve-
sinde, uygulama ve davalar yoluyla savunulması çalışmaları sürdürülürken, özellikle üyeler 
üzerinde yaratılan algının düzeltilmesi için de yoğun bir çalışma yapılması gerekmektedir.

Yaratılan algı bozukluğunun genişleyerek mesleki denetimle ilgili mevzuatın uygulanamaz hale 
gelmesi ya da bu algının yargı organlarına da bir şekilde kabul ettirilmesi halinde, alınması 
gereken önlemler ve yeni yöntemler görüşülmelidir.

Bu aşamada söylenebilecek olan tek şey, mesleki denetimin aynı şekilde devam ettirilece-
ğidir. Son dönemlerde gündeme gelen İmar Yasası ve Yapı Denetim Yasası’yla ilgili taslak 
düzenlemelerin neden yapıldığının, sonuçlarının neler olacağının ve meslek mensupları 
üzerinde yaratacağı olumsuz etkilerin anlatılması önem taşımaktadır. Çünkü bu düzenle-
meler odaların yetkilerinin elinden alınması çabası yanında ve bundan daha çok mühendislik 
ve mimarlık mesleğinin rant odaklı yeniden yapılandırılması amacını taşımaktadır. Odalar 
tarafından düzenlenen büro tescil belgeleri ile mesleki denetim uygulaması, serbest çalışan 
mühendislerin mesleki faaliyetlerini yürütebilmelerinin tek güvencesini oluşturmaktadır. 
Bu güvenceden yoksun kalan mühendis ve mimarların çok kısa bir süre içerisinde ya işsiz 
kalmaları ya da bir şirkette imzacı konuma düşmeleri kaçınılmaz olacaktır.
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SMM ÜYELERDEN İMZA KAMPANYASI
İlgili Tüm Kurumlara İletilmek Üzere
Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’na

Bizler serbest müşavir mühendis (SMM) olarak çalışan elektrik, elektronik, elektrik-elektro-
nik mühendisleri olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından İmar Kanunu ve Yapı Dene-
timi Kanun taslaklarında mesleğimizin geleceği ile ilgili endişe doğuran düzenlemelerle ilgili 
aşağıda yer alan talep ve görüşlerimizin, kanun taslaklarıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlara 
iletilmesini ve meslek odamızın bu talepler çerçevesinde çalışma yapmasını benimsiyoruz.

1- Yapı Denetimi Kanunu Tasarısı Taslağı ile serbest mühendislik faaliyeti olarak 
yürüttüğümüz etüd ve proje hizmetlerinin Yapı Denetim Kuruluşları yerine getirilmek 
istenilen Teknik Müşavirlik Kuruluşları tarafından yapılmasının sağlanması meslek ala-
nımızda tekelleşmenin yaratılmasına ve proje tasarım hizmetlerinin promosyon aracına 
dönüşmesine neden olacaktır. Bu kuruluşların çalışma izinlerinin verilmesiyle faaliyet-
lerinin denetlenmesinin Bakanlık tarafından yapılacak olması, meslek alanımızda ikili bir 
yapı ortaya çıkartacak; örgütlü olduğumuz meslek odasının dışında faaliyet gösteren ve 
çeşitli kamusal yetkilerle donatılan şirketlerle rekabet olanağımız kalmayacaktır. Halen 
yürürlükte olan yapı denetimi mevzuatı çerçevesindeki uygulamalar göstermektedir ki, 
meslektaşlarımız bu tür şirketlerde çok düşük ücretlerle imzacılık yapmaya sürüklenmekte 
ve meslek alanımız tahrip olmaktadır.
2- İmar Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı’nda yer alan 
elektrik, telefon, doğalgaz ve benzeri tesisat projelerinin ruhsat aşamasında aranma-
yacağına yönelik düzenleme, uygulanması olanağı bulunmayan ve mesleki üretimimizi 
sınırlayarak bir teferruat haline dönüştüren içeriğe sahiptir. Elektrik projeleri mimari 
proje üzerine tasarlanmakla birlikte, genellikle mimari projenin tadilini gerektirmekte 
olup, ruhsat sonrasında hazırlanacak elektrik projelerinin ruhsat tadiline neden olacağı 
açıktır. Elektrik, telefon gibi tüm tesisat projelerinin ruhsat aşamasında aranması zorunlu 
olup kanun taslağının buna göre düzeltilmesi gerekmektedir.
3- Gerek Yapı Denetimi Kanunu Taslağı ile gerekse İmar Kanunu’nda yapılmak istenilen 
değişikliklerle meslek odamız EMO’nun çeşitli yetkileri kaldırılmakta, Odamızla olan 
bağımız zayıflatılarak örgütlü davranışımız zedelenmekte ve haklarımızın korunmasına 
yönelik kanallar tıkanmaktadır. Odamızın yürürlüğe koymuş olduğu mevzuat bizlerin 
katılımı ile oluşturulmakta, yine bizlerin katılımı ile değiştirilmekte ya da yürürlükten 
kaldırılabilmektedir. Bu demokratik işleyişe aykırı olarak Odamızın yürürlüğe koyduğu 
kuralların ortadan kaldırılması, mesleği yürüten biz mühendislerin iradesinin yok sayıl-
ması yanında, müdahale edemeyeceğimiz bir alana taşınmasını içermektedir. Meslek 
alanımıza meslek dışından kişilerin dahil olmasının ve meslektaşlarımız arasında haksız 
rekabetin önlenmesi ile hizmetlerimizin karşılığını mesleğimizin saygınlığına uygun bir 
şekilde elde edebilmemiz için getirilen mesleki denetim uygulamalarının kaldırılmasına 
yönelik düzenlemeleri kabul etmiyor, eksiği/fazlasıyla tüm kuralların kendi örgütlü yapımız 
içerisinde belirlenmesinin önüne engel konulmamasını talep ediyoruz.
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EMO’DAN SMM ÜYELERE MEKTUP
Twitter hashtag’imiz: #mühendislikmimarlıkYOKoluyor

Temmuz 2013
Sayın SMM Üyemiz,
Ülkemizde son dönemde hızlı değişimler ve altüst oluşlar yaşanırken sizlerle üye toplantıla-
rında, belge yenilerken, mesleki denetim yaparken veya seminerlerde-eğitimlerde bir araya 
geliyoruz. Çoğu zaman bu buluşmalarda gerçekleşemeyebiliyor.
Ancak meslektaşınız ve meslek odamızın sizler gibi bir üyesi olarak önümüzdeki günlerde 
karşı karşıya kalacağımız sıkıntıları önceden haber vermek ve bu sıkıntıları ancak birlikte 
aşabileceğimizi bildirmek için bu mektubu kaleme aldık.
Yeni Dönemde SMM Üyelerimiz Büyük Bütçeli Şirketlerin Ücretli Çalışanı Konu-
muna Düşeceklerdir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından taslak metinleri hazırlanan ve görüş alınmak için 
odalarımıza gönderilen Yapı Denetimi Hakkında Kanun ile İmar Kanunu’nda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı incelendiğinde, meslektaşlarımızın serbest ve bağımsız 
mesleki faaliyet yürütmeleri koşullarının ortadan kaldırılmak istendiği görülmektedir. Yeni 
kanun düzenlemeleri ile mevcut yapı denetim şirketlerinin yerine teknik müşavirlik kuru-
luşu adı altında şirketlerin kurulması öngörülmekte ve bu şirketlere halen SMM üyelerimizin 
yaptıkları tüm serbest mühendislik hizmetlerini yapabilme yetkisi tanınmaktadır.
Mühendislik Hizmetleri Sektörü Yerli-Yabancı Sermaye Kuruluşlarına Açılmak 
İstenmektedir. Kentsel dönüşüm adı altında yoğun yıkım ve yapılaşma faaliyetlerinin önü 
açılmıştır. Ancak üyelerimizin yetki belgelerinin geçersiz kılınması gibi TMMOB ve odalarına 
yönelik saldırılar ile yabancı sermaye şirketlerinin önünü açan açıklama ve düzenlemeler, 
bu büyük rant yaratımının küresel hedefleri olduğunu göstermektedir. Bu yoğun yapılaşma 
faaliyetlerinin yerli yabancı sermaye şirketleri tarafından üstlenilmesi amaçlanmaktadır. 
Böylece mevcut SMM üyelerimiz, kendi ülkesindeki yapılaşma sürecinin dışına itilecektir. 
Bu nedenle çeşitli ülkelerin sermaye gruplarının ülkemize getirilmesi için çalışmalar yapıl-
maktadır. Yapılaşma amacıyla ülkemize gelecek olan bu sermayenin, kendi mühendislik 
kadrolarıyla birlikte geleceği ve bu yapılaşma sürecinden ülkemiz mimar ve mühendislerine 
pay düşmeyeceği açıktır. Böyle bir sürecin en önemli sorunlarından biri ise yabancı mimarlık 
ve mühendislik bürolarının ülkemizde kalıcı olarak faaliyet gösterecek olmalarıdır. Dolayısıyla 
daha şimdiden sermaye şirketleri eliyle mühendislik faaliyetleri yürütmenin önü açılmakta, 
sektör yerli-yabancı sermaye kuruluşlarına açılmak istenmektedir. Kentsel dönüşüm süre-
cinin on yıllarca sürmesinin planlanması karşısında, mühendislik ve mimarlık faaliyetlerinin 
bu sermaye şirketleri üzerinden yapılması kural haline gelecek, kendi adına ya da küçük 
sermayelerle kurulan şirketlerle gerçekleştirilen faaliyetler sona erecektir.
SMM ve BT Belgeleri ile Mesleki Denetim, Faaliyetlerimizin Güvencesidir.
Odalarımız tarafından yürürlüğe konulan yönetmeliklerle getirilen SMM ve BT belgesi düzen-
lenmesi, bu belgelerin her yıl yenilenmesi ile mesleki denetim uygulaması, bir yandan kamu 
yararı ilkesi gereği yapılaşma süreçlerinin denetimini içerirken, diğer yandan mühendislik 
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hizmetlerinin serbest meslek olarak yürütülmesinin tek güvencesini oluşturmaktadır. Oda-
larımızın bu uygulamalarının ortadan kaldırılması, yukarıda belirttiğimiz sermaye şirketleri 
oluşumunun önünü açacak; meslektaşlarımız bu şirketlerde ücretli çalışan işçiler haline 
gelecektir. Mühendislik-mimarlık meslek alanlarında yaşanması öngörülen bu dönüşümün 
durdurulabilmesi, ortak karar alma süreçlerimizde ortaya koyduğumuz mevzuatımızın 
savunulmasından geçmektedir. Halen yürürlükte bulunan tüm yönetmeliklerimizi, hukuksal 
haklılığımız ve mesleki dayanışmamızla ayakta tutmaya devam etmemiz gerekmektedir.
Şimdi TMMOB’ye Sahip Çıkma Zamanıdır.
Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın geleceğini ilgilendiren bu can alıcı sorunlarla mücadele 
edecek tek örgütlülük olan Odamız ve bağlı bulunduğumuz Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği’nin örgütlülüğü dağıtılmak, güçsüzleştirilmek istenmektedir. Odalarımızın mesleki 
denetim başta olmak üzere üyelerle olan tüm bağlarının kopartılmak istenmesi, mimar ve 
mühendislerin örgütlülüğünü bozmak, dirençsiz kılmak amacını taşımaktadır. Bu amaçladır 
ki, son günlerde kimi sermaye çevrelerine ait basın yayın organları aracılığı ile TMMOB ve 
bağlı odalarına yönelik asılsız saldırı kampanyaları başlatılmıştır. Mühendislik-mimarlık 
meslek alanının sermayeye rant alanı haline getirilmesine yönelik büyük oyunun bozulması 
için, başlatılan bu kampanyaya karşı ortak örgütlülüğümüz olan TMMOB’nin savunulması 
yaşamsal önem taşımaktadır.
Önümüzdeki süreçte yaşanacak tüm olumsuz gelişmelere karşı örgütlülüğümüz eliyle yapa-
cağımız çalışmalara aktif katılım sağlanması, mesleğimiz adına ancak meslektaşlarımızın 
söz ve karar sahibi olması noktasında büyük önem taşımaktadır. Mühendislik tarihimiz, bu 
dönemi mesleğimizin elimizden alınmasına yönelik atılan adımlarla anılacaktır. Böylesi bir 
dönemde örgütlü olarak mesleğimizi ve meslek örgütlerimizi savunmak, hem kendimize, hem 
meslektaşlarımıza, hem ülkemize hem de gelecek kuşaklara karşı vazgeçilmez bir görevdir. 
Bu sorumluluğu sizlerin de yürekten hissettiğinizi bilerek, tarihsel geçmişinden güç alan 
mesleğimiz ve meslek örgütümüzün hak ettiği en yüksek değerlere ulaşması adına her türlü 
katkıda bulunacağınız inancıyla çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Saygılarımızla.

Yönetim Kurulu Başkanı
Not: Bu konuda başlatılan imza kampanyamızda toplanan imzalar düzenli olarak Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’na iletilmektedir.
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MESLEKİ DENETİME DEVAM
15.07.2013

Sayı  : Mrk-EMO01-4138
Konu  : Mesleki Denetim Uygulamasının Devam Ettirilmesi Hakkında

Elektrik Mühendisleri Odası
…………..Şubesi Yönetim Kurulu 
……………

İmar Kanunu’nun 8. Maddesi’nde yapılan gece yarısı değişikliği ile ilgili hukuki değerlendirme 
metni yazımız ekindedir. Bu metinde de vurgulandığı gibi yapılan değişiklik Odaların mesleki 
denetim uygulamasını sınırlayan veya onu tamamen sonlandıran bir düzenleme değildir. Bu 
nedenle Odamız mevcut uygulamasına aynı şekilde devam edecektir.
TMMOB ve bağlı odalarının mevzuatının yürürlükte olduğunun hukuk çerçevesinde, uygu-
lama ve davalar yoluyla savunulması çalışmaları sürdürülürken, özellikle üyeler üzerinde 
yaratılan mesleki denetimin tamamen kaldırıldığı yönündeki algının düzeltilmesi için de 
yoğun bir çalışma yapılması gerekmektedir.
Son dönemlerde gündeme gelen İmar Yasası ve Yapı Denetim Yasası’yla ilgili taslak düzen-
lemelerin neden yapıldığının, sonuçlarının neler olacağının ve meslek mensupları üzerinde 
yaratacağı olumsuz etkilerin anlatılması önem taşımaktadır. Çünkü bu düzenlemeler 
odaların yetkilerinin elinden alınması çabası yanında ve bundan daha çok mühendislik ve 
mimarlık mesleğinin rant odaklı yeniden yapılandırılması amacını taşımaktadır. Odalar 
tarafından düzenlenen büro tescil belgeleri ile mesleki denetim uygulaması, serbest çalışan 
mühendislerin mesleki faaliyetlerini yürütebilmelerinin tek güvencesini oluşturmaktadır. 
Bu güvenceden yoksun kalan mühendis ve mimarların çok kısa bir süre içerisinde ya işsiz 
kalmaları ya da bir şirkette imzacı konuma düşmeleri kaçınılmaz olacaktır.
Üyelerimizin ve çalışanlarımızın ekteki metin çerçevesinde bilgilendirilerek mevcut mesleki 
denetim uygulamasına devam edileceğinin bildirilmesini ve mesleki denetim uygulaması 
yaptırmayan üyelerimize yönelik disiplin süreçlerinin işletileceğini bilgilerinize rica ederiz.

Mehmet BOZKIRLIOĞLU
Yönetim Kurulu a. 

Yönetim Kurulu Yazman Üyesi

Eki:Torba Yasa Ve Mesleki Denetim Uygulaması Değerlendirme Metni

Dağıtım:
Tüm EMO Şubeleri
Oda Onur Kurulu
Oda Denetleme Kurulu
Kübülay ÖZBEK - TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin YEŞİL - TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi
Tuncay ATMAN - Elektronik MEDAK
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YAPI DENETÇİSİ ÜYELERİMİZDEN 
KAMPANYA

İlgili Tüm Kurumlara İletilmek Üzere
Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’na

Bizler proje ve yapı denetimi alanında görev yapan elektrik, elektrik-elektronik mühendisleri 
olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Yapı Denetimi Kanun taslağında mesleğimizin 
geleceğine yönelik endişe doğuran düzenlemelerle ilgili aşağıda yer alan talep ve görüşleri-
mizin, kanun taslaklarıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlara iletilmesini ve meslek odamızın 
bu talepler çerçevesinde çalışma yapmasını benimsiyoruz.

1-Yapı Denetimi Kanunu Tasarısı Taslağı ile Yapı Denetim Kuruluşları yerine getirilmek 
istenilen Teknik Müşavirlik Kuruluşlarının ortaklık yapısı ile faaliyet alanında yapılmak iste-
nilen değişiklikler, bu şirketlerin sermaye şirketi özelliğini güçlendirirken, mesleki yapılanma 
ve görevlerini daha da arka plana atmaktadır. Yapı denetimi yapacak şirketlerin kar etme 
amacıyla yapı denetiminin kamusal niteliğinin bağdaşmadığı açıkça ortaya çıkmıştır. Mevcut 
yapı denetim sisteminde yaşanan sorunların çözülmesi bir yana, bu sorunları ağırlaştıracak, 
yapıları denetimsiz bırakırken yapı denetiminde çalışan mimar ve mühendislerin mağduri-
yetini artıracak düzenlemelerden vazgeçilmelidir. 

2-Yapı denetim kuruluşlarında çalışan biz mühendislerin özlük hakları ile ilgili herhangi 
bir düzenlemenin bulunmaması nedeniyle, bizleri imzacı konumuna getiren sistemin daha 
ağır koşullarda sürdürülmek istenmesi, yapıları tamamen denetimsiz bırakacaktır. Denetçi 
mimar ve mühendislerin görev ve sorumluluklarının yanında yetkilerinin de belirlenmesi, 
hizmet sözleşmelerinin içeriği ile alacakları asgari ücretle ilgili kesin düzenlemeler yapılması 
sağlıklı bir denetim açısından zorunludur.

3-Mevcut yapı denetimi sisteminde meslek odalarımıza hiçbir yetki tanınmamış olması-
nın gerek sağlıklı bir yapı denetiminin yapılmasına gerekse meslektaşlarımızın haklarının 
korunmasında zafiyet yarattığı açıktır. Odamızla olan bağımızın yalnızca disiplin cezasına 
indirgenmiş olması, örgütlü davranışımızı zedelenmekte ve haklarımızın korunmasına yönelik 
kanallar tıkanmaktadır. Odamızın yürürlüğe koymuş olduğu mevzuat bizlerin katılımı ile 
oluşturulmakta, yine bizlerin katılımı ile değiştirilmekte ya da yürürlükten kaldırılabilmek-
tedir. Bu demokratik işleyişe aykırı olarak Odamızın yürürlüğe koyduğu kuralların ortadan 
kaldırılması, mesleği yürüten biz mühendislerin iradesinin yok sayılması yanında, müdahale 
edemeyeceğimiz bir alana taşınmasını içermektedir. Mesleğimizi demokratik koşullarda 
yürütmemiz, mesleki hizmetlerimizin karşılığını mesleğimizin saygınlığına uygun bir 
şekilde elde edebilmemiz için meslek odamızla olan ilişkilerimizin yok sayılmasına yönelik 
düzenlemeleri kabul etmiyor, eksiği/fazlasıyla tüm kuralların kendi örgütlü yapımız içerisinde 
belirlenmesinin önüne engel konulmamasını talep ediyoruz.
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MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

Mesleki Sorumluluk Sigortası Nedir?
Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek 
sınırları çizilen mesleki faaliyeti ifa ederken;

a. Sözleşme süresi içinde meydana gelen olay sonucu doğan ve sorumluluk hükümleri uya-
rınca tazmini sözleşme süresi içinde ya da sonrasında talep edilen zararlara karşı veya
b. Sözleşme yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen bir olay 
nedeniyle, sadece sözleşme süresi içinde sigortalıya karşı doğabilecek taleplere karşı 
sözleşmede belirtilen miktara kadar teminat verilir. Taraflar, (a) ve (b) bendlerinden 
birini içerecek şekilde sözleşme yapabilecekleri gibi, her ikisini içerecek şekilde de 
sözleşme yapabilir.

EMO Kimleri Sigortalıyor?
SMM (Serbest Müşavir Mühendis) belgeli Elektrik Mühendislerinin faaliyetleri başvuru 
aşamasında yıllık olarak EMO tarafından sigortalanmaktadır.
Faaliyet Konusu: Tasarım yapmaya, uygulamaya, teste, kontrola, kabule ve imzalamaya 
yetkili olduğu inşaat projeleri ile ilgili Elektrik-Elektronik-Kontrol mühendisliğine yönelik 
mühendislik hizmetlerine ve bu hizmetlere ait herhangi bir konuda bilim ve tekniğe uygun 
olarak hizmetin görülmesine fikren katkıda bulunulması

EMO’nun Yaptığı Sigortanın Teminatları Nelerdir?
Şartlar: Mesleki Sorumluluk Türk Genel Şartları A.1.b) maddesi ve Swiss Re PI for intellec-
tual service providers to the construction industry hilafına sözleşme yürürlükteyken meydana 
gelen bir olay nedeniyle, sadece sözleşme süresi içinde sigortalıya karşı doğabilecek taleplerine 
karşı hasar ihbar esaslı (claims made) teminat

Coğrafi Saha: Türkiye
Yetkili Mahkeme: Türk Mahkemeleri
Teminat Limiti (2014 YILI İÇİN):
Kişi başına her bir hasarda: 25.000 TL
Kişi başına yıllık toplam: 100.000 TL
Poliçenin Yıllık Toplam Limiti: 2.500.000 TL

Teminat Dışında Kalan Haller Nelerdir?
Aşağıdaki hâller teminat kapsamı dışındadır:

a. Sigortalının poliçede belirlenmiş ve sınırları hukuk kuralları ve etik kurallar ile tespit 
edilen mesleki faaliyeti dışındaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepleri,
b. Mesleki faaliyetin ifası sırasında sigortalı tarafından kasten sebep olunan her tür olay 
ile davranışları;
c. Sigortalı veya çalıştırdığı kişilerin, poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken alkol, 
uyuşturucu ya da narkotik maddelerin tesiri altında bulunması sonucunda

meydana gelen olaylar.
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Rizikonun Gerçekleşmesi
Sözleşmenin;

- Mesleki sorumluluk sigortası başlığındaki (a) bendinde belirtilen şekilde yapılması 
hâlinde, sigortalının, sözleşme süresi içinde yürüttüğü mesleki faaliyeti dolayısıyla, gerek 
sözleşme dönemi gerekse sözleşmenin bitiminden itibaren iki yıl içinde başkalarının 
zarara uğraması sonucunda, 
- (b) bendinde belirtilen şekilde yapılması hâlinde bir yıldan az olmamak kaydıyla sözleşme 
yapılmasından önce veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen olaya bağlı olarak;

a. Sigortacının bilgisi ve yazılı muvafakatı dahilinde olmak koşuluyla sigortalı tarafından 
ödeme yapılması veya,
b. Sigortacının, sigortalıya ayrıca hukuki yardımda bulunmayı da üstlendiği mesleki 
sorumluluk sigortalarında, tebligat ile davanın veya hukuki takibin öğrenilmesiyle,
c. Zararın gerçekleştiğinin ve bu zararın sigortalının sorumluluğundan kaynaklandığının 
mahkeme tarafından karar altına alınması hallerinde,

riziko gerçekleşmiş olur


