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ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NA,

ANKARA
Sn. Bakanımız,

Bizler  Üniversiteler  bünyesinde  yer  alan  meslek  yüksek  okullarının  teknik 
programlarından  mezun  teknikerleriz.  Ülkemizde  teknik  alanlarda  çıkarılan  kanun, 
tüzük,  yönetmelikler  çırak,  kalfa,  ustaları,  mimar  ve  mühendisleri  koruyup  taltif 
ederken,  teknikerler  maalesef  her  yeni  hukuki  mevzuat  düzenlemesinde  var  olan 
mesleki haklarını da yitirmektedirler.

Teknikerler serbest olarak çalışmak istediklerinde, çıkarılan Yönetmeliklerde ya 
“Ticaret  Odalarına”  ya  da  “Esnaf  Ve  Sanatkar  Odalarına”  kayıt  zorunluluğu 
getirilmekte, mimar ve mühendisler ise kendi mesleki odaları olan “Türk Mimar Ve 
Mühendis Odaları Birliği”ne üye olarak faaliyetlerini yürütebilmektedirler.

Üst paragraftan da anlaşılacağı üzere teknikerlerin anayasal hakkı olan meslek 
odası hakkı bu güne kadar sümenaltı edilmiş ve kurulamamıştır. Dolayısıyla çalışma 
hayatında teknikerler aleyhine haksız uygulamalar sürmektedir.

Elektrik Esnaf Ve Teknisyenleri Odası yöneticilerinin önemli bir bölümü mesleki 
nitelikli bir diplomaya sahip olmayıp, yüksek öğrenim mezunu elektrik teknikerlerini 
çırak, kalfa, usta, teknisyen ile birlikte aynı yapı içerisinde yönetmektedirler. Bu tür 
örgütlü bir yapının içerisinde teknikerlerin mesleki ihtiyaçlarının karşılanması, disiplin 
oluşturulmasından bahsetmek neredeyse imkansızdır.  

Ayrıca böylesi bir uygulama, başta teknikerlik mesleğinin gelişimini engellediği 
gibi, mesleki bilgisi elektrik teknikerinden çok geride olan oda yöneticilerinin yapılan 
işleri denetleme ve kontrolü bakımından da tezat teşkil etmektedir.
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Mevcut hukuki mevzuatta mesleğini icra bakımından meslek mensuplarının ilgili 
odaya kaydolma zorunluluğunu koyan yasal irade, tekniker haklarını mevzuatta sivil 
toplum  kuruluşlarının  alaylı  yöneticilerinin  insiyatifine  terk  ettiğinden  bihaber 
konumdadır. 

Bu durum; Meslek yüksek okullarının kuruluş gerekçesi, temel insan hakları, 
tüketici haklarının korunması, malzemelerin etkin kullanımı, bilimsel ifade, iş sağlığı ve 
güvenliğini hiçe saymak anlamını taşımaktadır.

Yapılması gereken; 

Serbest  çalışan elektrik ve elektronik teknikerlerin kendi mesleki kuruluşuna 
üye  olma  zorunluluğunu  sağlamakla  birlikte,  3194  Sayılı  İmar  Kanununun  38 
maddesinde verilen yetkiler  çerçevesinde serbest  olarak  faaliyet  yürütmek isteyen 
elektrik  teknikerlerinin  Esnaf  Ve  Elektrik  Teknisyenleri  Odasının  tahakkümünden 
çıkararak Anayasamızın 135. Maddesi başta olmak üzere temel haklarının kullanımını 
sağlamaktır. 

Sn. Bakanımız, 

3795 Sayılı Kanun ve MEB-Y.Ö.K. Meslek Yüksek Okulları Program Geliştirme 
Projesi alaylılar ve mekteplilerin arasındaki farkı resmi olarak ortaya koymaktadır.  (EK 
– 1 , EK – 2)

Sizden arzımız;

Elektrik  İç  Tesisleri  işlerinde  teknikerler  aleyhine  işletilen  “ELEKTRİK  İLE 
İLGİLİ  FEN  ADAMLARININ  YETKİ,  GÖREV  VE  SORUMLULUKLARI 
HAKKINDA YÖNETMELİK” in  Madde – 11 / 3. Pragrafın da;

MEVCUT YÖNETMELİK MADDESİ

9 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28199

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığından:

ELEKTRİK İLE İLGİLİ FEN ADAMLARININ YETKİ, GÖREV VE
SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 “MADDE 11 – 

“…………..Yapım işlerini yükümlenen fen adamlarının kayıtlarının tutulmasında, 
yapıda elektrik ile uygulamaların denetimine yönelik olarak elektrik fenni mesuliyetini 
üstlenen mühendisin veya yapı denetim kuruluşunun elektrik denetçi mühendisinin 
kayıtla ilgili olarak bildireceği görüş ve kanaatler esas alınır. Kayıtların birer kopyaları 
her yıl sonunda o ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ve fen adamının üyesi olduğu 
meslek odasına gönderilir…………………..”

2



Hükmünün,

DEĞİŞTİRİLMESİ ÖNERİLEN YÖNETMELİK MADDESİ

“MADDE 11 – 

“……………….Yapım işlerini yükümlenen fen adamlarının kayıtlarının 
tutulmasında, yapıda elektrik ile uygulamaların denetimine yönelik olarak elektrik 
fenni mesuliyetini üstlenen mühendisin veya yapı denetim kuruluşunun elektrik 
denetçi mühendisinin kayıtla ilgili olarak bildireceği görüş ve kanaatler esas alınır. 
Kayıtların birer kopyaları her yıl sonunda o ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ve 
fen adamının üyesi olduğu meslek kuruluşuna gönderilir…………………”

Biçiminde değiştirilerek, elektrik teknikerlerinin mesleki derneklerine 
üye olarak faaliyetlerini sürdürebilmelerinin önündeki engel kaldırılmalıdır.

Teknikerler Birliği’nin;

Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Madde – 11 /  3.  Pragrafı  hakkında, madde 
değişikliği  talebine ilişkin,  Bakanlığınızın  yazılı  cevabının  adresimize gönderilmesini, 
gereği için arz ederiz.

Teknikerler Birliği Yönetim Kurulu adına,

Ertan Kılıç
Genel Başkan

E   K   İ ________:

1 – 3795 Sayılı Kanun

2 – MEB-Y.Ö.K. Meslek Yüksek Okulları Program Geliştirme Projesi 

DAĞITIM

GEREĞİ İÇİN

1 – T.C. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı

BİLGİ İÇİN

1 – T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
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