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BİMER 

BAŞBAKANLIK İLETİŞİM MERKEZİ 

ANKARA 

 

Sn. Başbakanım, 

Üniversiteler bünyesinde yer alan Meslek Yüksekokulundan 14 yıl süren eğitim sonucunda 

elektrik teknikeri olarak mezun olup, aldığımız eğitimin içeriği nispetinde müteşebbis işgücü olarak 

piyasada elektrik tesisat işleri yapmaktayım.  

3795 Sayılı Kanun’un Genel Gerekçesi:   

 

“GENEL CEREKÇE 

Mesleki teknik eğtim yurdumuzda asırlardan beri mevcut olmasına rağmen, eğitim disiplini 

içerisinde meslek okullarının açılışı 19. Asrın sonlarına rastlar. Bu okullardan mezun olanlar ardarda 

geçirdiğimiz savaşlarda teknik eleman olarak büyük hizmetler görmüşler, Cumhuriyetin kuruluşundan 

sonra açılan okulların da ilk meslek öğreticiliğini yapmışlar ve yurdun onarılmasında büyük görevler 

ifa etmişlerdir. 

Yurdun kalkınmasında meslek okullarının önemini dikkate alan Cumhuriyet hükümetleri, sanat 

enstitüleri, endüstri meslek liseleri ile diğer teknik okul ve üniversiteler açmışlardır. Ancak planlı bir 

eğitim sistemi gerektiren bu okullar, bütün vatan sathına doyurucu bir şekilde yayılamamıştır.  

Başlangıçtan beri orta öğretim ve yüksekokul seviyesinde açılan bu okulların unvanları da sık 

sık değişmiş, dolayısıyla mezunlarına istikrarlı bir unvan verilmemiştir. Böylesi bir durum, unvan ve 

yetki kargaşasına, ayrıca mezunların mağduriyetine sebep olmuştur.  

İstikrar kesbetmiş bu okul, yüksekokul ve fakültelerin mezunlarına verilecek unvan; Milli 

Eğitim Bakanlığı bünyesinde, Ulaştırma Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı ve diğer bakanlıklarla özel sektörde çalışan mezunların görevlerini rahatça ve 

liyakatla yapmalarına, haklarının belirlenmesine ve gelişen sanayimizdeki katkıların artmasına sebep 

olacaktır.  

Tasarı bu amaçla hazırlanmıştır.” 

 

3795 Sayılı Kanun’da hiyerarşik tanımları da yapılan okullardan mezun olanların görevlerini 

rahatça ve liyakatla yapmalarına, haklarının belirlenmesine ve gelişen sanayimizdeki katkıların 

artmasına sebep olacağı açık biçimde ortaya konulmuştur. Tekniker unvanı teknisyen unvanının 

üzerinde bir unvan olup, teknikerlerin TETESFED Teknisyen Esnaf Sanatkar Odasına kaydolması, 

yüksek okul mezunu teknikerlerin ortaöğretim mezunu teknisyenlerin emrinde müteşebbis olarak 

görev yapması işin doğasına uygun düşmemektedir.  

3795 Sayılı Yasadan da anlaşılacağı üzere; teknisyen hiyerarşisinin üzerinde yer alan elektrik 

teknikerlerinin “Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği Madde 7”de tesisat işlerini gerçekleştiren elektrik 

teknikerlerini temsil eden/edecek kurumların, elektrik teknikerlerinin, meslek odasına kayıt koşulu 

arandığı, Teknikerlerin meslek odasının olmaması nedeniyle asttı unvanındaki TETESFED teknisyen 

meslek kuruluşuna üye olmaya zorlanması ile zor durumda bırakıldığı,  

 

Ayrıca: 

 

6495 Sayılı Kanun   

Madde 73  

“p) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun; 

1) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin dördüncü cümlesi ile ikinci fıkrasının üçüncü 

cümlesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş, (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler 

eklenmiştir: 

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 müellifler veya bunlara ait 
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kuruluşların büro tescilleri iptal edilemez veya yenilenmesi hiçbir şekilde geciktirilemez. Müelliflerden 

bu hükmü ortadan kaldıracak şekilde taahhütname talep edilemez.” 

 

Gereği meslek odalarının vize zorunluluğu ortadan kaldırıldığı hükme bağlanmıştır. 

 

Sn. Başbakanım, 

 Milli Eğitim Bakanlığı – Yüksek Öğretim Kurulu Program Geliştirme Projesinde yer alan 

nitelikler dikkate alındığında, 160 farklı branştan mezun Teknikerlerin, teknisyen odalarına üye 

olmaya zorlanmalarının ne büyük bir haksızlık ile başbaşa bırakıldığının durumu ortadadır. (EK-1) 

 

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’nin tüm 

maddeleriyle yeniden ele alınarak güncellenmesi ve ELEKTRİK TEKNİKERLERİNİN ELEKTRİK 

İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ 7. MADDESİ GEREĞİ MESLEKİ İCRALARINDA ADINDANDA 

ANLAŞILACAĞI ÜZERE MESLEK ODASI OLMAYAN TEKNİSYEN, ESNAF VE SANATKAR 

KURULUŞU OLAN TETESFED’e ÜYELİK ZORUNLULUĞUNUN KALDIRILMASINI, serbest 

meslek erbabı olan Elektrik Teknikerlerinin, Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Odasına kayıt 

işlemlerinin yapılmasını, bununda mümkün olmaması halinde, T.C. Anayasa’sının 135 Madde hükmü 

gereğince 160 farklı branşta serbest piyasada, özel sektörde ve kamuda görev yapan teknikerlerin de 

mesleki haklarını temsil edecek, Türkiye’ye katma değer hizmet ve üretim sağlayacak teknikerlerin 

“TEKNİKER ODALARI VE BİRLİĞİ”nin Hükümeti’nizce çıkarılacak Kanun ile kurulmasını, konu 

hakkında tarafıma yazılı cevabınızı arz ederim. …./…./2017 

 

 

ADRES        ADI VE SOYADI 

…………………………………………     İMZA 

………………………………………… 

………………………………………… 
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TEKNiKER

Tekniker, gahqma alanrndaki gdrevi itibariyle iist duzey yonetici ve/veya
mtihendis ile teknisyen arasmda bulunan teknisyenden daha fazla teorik bilgiye

miihendis den daha fazla uygulama becerisine sahip bir ara teknik elemandrr. Bu

vasrflardaki bir eleman bazr ktigiik veya orta biiyiikltikteki igletmelerde liderlik ve
ydneticilik roltinii iistlenebilir.

Teknik elemanlarrn bilgi ve beceri diizeyleri

Tipik
Aktiviteler
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Ye/veya

Vasrflr i99i

Tekniker Ust Diizey Y0netici/
Miihendis

Yukarda ki Sema telcnikerlerin sanayideki belirli rolleri tarumlanarak bilgi ve
b ecerilerinin Impsamtnt gdstermektedir.

Kaynak: ("Aspects Of Cuniculum For Technician Education" Colombo Plan Stajf College For Technician

Education, page: 3)

Uygulama
(el becerisi)

(reori) nitgi



MEB.YOK MESLEK YUKSEKOKULLARI

PROGRAM GELi$TiRME PROJESI

cENEL eir,cilnRi

2. Teknikerlerin ve Meslek Elemanlarmrn Gdrev Tanrmlarrnda Ortak Ozelikleri:

o Temel matematik ve fen bilimi bilgisine sahiptir.

o Bilgisayar kullanrm becerisine sahiptir.

o Bir yabancr dili temel seviyede bilir.

o Kendi ana dilini yazir ve sdzlii olarak en iyi gekilde kullanrr.

o Sdzlti, yanh ve elektronik iletigim tekniklerini bilir.

o Farkh kiilti.ir ve anlayrgtaki insiinlarla iletigim kurabilir.

o MesleEi ile ilgili temel bilgi ve becerilere sahiptir.

o Bir igletmeyi ydnetebilecek bilgi ve beceriye sahiptir.

o Ycjnetimde sorumluluk i.istlenir, gdrev dafrhmr, ig planlamasr ve denetimini yapar.

o Problem giizme ve karar verne becerisine sahiptir.


