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CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMI’NA, 

       (Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 06560 Beştepe)  

ANKARA 
Sn. Cumhurbaşkanım: 
 

Yıllardır Teknikerlerin kazanılmış hakları Türk Mimar ve Mühendis Odaları 
Birliği (TMMOB) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)’e pay 
edilmiştir. Zat-ı aliniz istihdamı teşvik ederken, Teknikerler farklı meslek kuruluşları 
tarafından istihdamdan uzak tutulmaya çalışılmaktadır. Bu uygulama Meslek 
Yüksekokullarının varlığını tartışmaya açmaktadır. 

Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği, İmar ve Yapı Denetim Mevzuatında 
sürekli yargıya giderek: İlgili mevzuatta Teknikerlerin 2008 yılı itibariyle (Resmi 
Gazete Tarihi: 05.02.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26778  Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliği Tanımlar  Madde 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; i) (Değişik:RG-
1/7/2011-27981) Şantiye şefi: Konusuna ve niteliğine göre yapım işlerini yapı 
müteahhidi adına yöneterek uygulayan, mühendis veya mimar diplomasına sahip 
teknik personeli,) Şantiye Şefi olmasını ortadan kaldıran, ardından da 17.01.2017 yılı 
itibariyle (T.C. Danıştay Altıncı Daire E: 2016 / 3182 Sayılı yargı kararı ile) Yardımcı 
Kontrol Elemanı olma vasfını sonlandıran yargı kararları ile Teknikerleri işsiz, 
şantiyeleri şefsiz bıraktırmıştır. 

Aynı zamanda Teknikerlerin “İş Sağlığı ve İş Güvenliği” Yasasından da uzak 
tutulması Ülkemizin doğal afet ve felaketlerde yaşadığı sıkıntıların göz ardı 
edilmesine, yaşanılan/yaşanılacak her türlü iş kazası, doğal afet ve felaketlerin başta 
can kaybı olmak üzere ağır faturalarının Milletimize ödetilmesine razı 
gelemeyeceğimi belirtir, bu tür bir uygulamanın, evrensel eğitim kriterleri ve çalışma 
hayatına uymadığı gibi, Meslek Yüksekokullarında Teknikerlere verilen eğitimin göz 
ardı edilmesi ve verilen mesleki bilgiyi de yok saymak anlamına gelmektedir. 
Anayasal ve Yasal haklarımın kısıtlandığına inanmaktayım. 

Meslek Yüksekokulunda almış olduğum akademik eğitim her türlü Şantiye 
Şefliğini üstlenebilecek formasyonu vermiştir.  

Tekniker kariyeri için Şantiye Şefliği, Yardımcı Kontrol Elemanlığı, İş Sağlığı ve 
İş Güvenliği, Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı üstlenme kriterleri Yüksek Öğretim 
Kurulundan bilgi alınarak yeniden belirlenmelidir.   
 
Sn. Cumhurbaşkanım: 

 
İmar mevzuatı, İş Sağlığı Güvenliği mevzuatı ve Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı 

mevzuatına çok acilen kanuni düzenleme getirilerek Teknikerlerin dahil edilmesini, 
mağduriyetimizin giderilmesini, aksi takdirde yüzlerce Meslek Yüksekokulunun sayısı 
milyonu aşmış mezunlarına vaatten başka bir taahhütte bulunmadığını, yüksekokul 
okumama rağmen iş hayatından uzak tutulduğumu beyan ve arz ederim. 
Saygılarımla.   ….. / …. / 2017 
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