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Teknikerler; Ülkemizin Üniversiteleri bünyesinde yer alan Meslek 
Yüksek Okullarının Teknik Programlarından mezun olmaktadırlar. Bu gün 
üniversiteler bünyesinde yer alan 623 MYO’dan mezun yaklaşık 1.700.000. 
Tekniker mezun edilmiştir. 

 
Meslektaşlarımızın mesleki sorunları, Meslek Yüksek Okullarının 

kurulduğu 1943 yılından beri artarak devam etmektedir. 
 

1943’den beri Siyasilerin basiretsizliği ve yürüttükleri magazinel 
politikalarla, teknikerlerin sorunları her geçen gün büyüyor ve haklarımız 
bir bir ellerimizden alınıyor. 1.700.000. teknikeri, 50 yıldır gözleri olmasına 
rağmen görmeyen, kulakları olmasına rağmen duymayan yöneticilerin 
dikkatini çekmek istiyoruz;  

Ülkemizde 623 MYO’da, 815.000. civarında MYO öğrencisi öğrenim 
görüyor, bunlardan yaklaşık olarak 185.000. aday meslektaşımız haziran 
ayında diplomalarını alarak aramıza katılacak. Ancak 1.700.000. 
meslektaşımızın tamamına (%90 ) yakını, yasal yetersizlikler ve engeller 
nedeni ile mesleklerinden çok farklı alanlarda çalışarak yaşamlarını devam 
ettirmeye çalışıyorlar. Ülkemizde çıraklara verilen değerin hatta 2 ay süreli 
mesleki teknik kurs görenlere sağlanan imkanların maalesef %1’i 
üniversite mezunu teknikerlere verilmiyor. 

Siyasilere sesleniyoruz bu güne kadar teknikerler için ne yaptınız? 

Genel ve yerel seçimlerde ne kadar tekniker adayınız var? 

Siyasilerden, otoriteden sorunlarımızın çözümlenmesini 
oturduğumuz yerden beklemek iyimserlik olur. Teknikerlerin sorunlarını 
çözmek yine teknikerlere düşüyor. Bu konuda meslektaşlarımızın 
Teknikerler Birliği’ne üye olması ve meydanlarda gövde gösterisi yapması 
gerekiyor. T.B.M.M’de, yerel yönetimlerde temsil edilmesi gerekiyor. 

1992 yılında çıkarılan 3795 sayılı yasanın gereğini (görev-yetki-
sorumluluklar) yerine getirmeyen idarenin, üniversite mezunu olmasına 



rağmen, bir çırak kadar değeri olmayan  teknikerin durumu ortada iken; 
Gelişi güzel Meslek Yüksek Okulu açmanın, bu okullarda son derece değerli 
bilim insanlarını istihdam etmenin, bu okullara para akıtmanın, bu 
okullarda günümüz itibariyle 815.000. öğrenci okutmanın, tek bir ifadesi 
olabilir, bu ifadenin adı da “MADDİ MANEVİ SÖMÜRÜ”dür. 

Yaşanılan doğal afetler, felaketler, olumsuzluklar, teknolojik kaynaklı 
hatalar, sıkıntılar yöneticilerimize ders vermiyor. Çalışma hayatında; 

İş güvenliği dersi okutulup, iş güvenliğinden diskalifiye edilirse,  

elektrik teknikerliği okutulup, 10 daireli yapının projesine imza atması 
yasaklanırsa, 

 inşaat teknikerliği okutulup, inşaat şantiye şefliğinde asansörlü yapılarda, 
merkezi ısıtmalı yapılarda kısıtlamaya tabii tutulursa,  

5596 sayılı yasa ile gıda güvenliğinden uzak tutulursa,  

arıcılık eğitimi verilip, bal üretimi engellenirse,  

ekmekçilik okutulup, ekmek yapması, fırın açması engellenirse, 

 harita ve kadastro eğitimi verilip, mesleğini icra etmesi engellenirse,  

makine eğitimi alıp, lpg dönüşümüne imzası çok görülürse,  

su ürünleri teknikeri olarak yetiştirilip, balıkçılıkta istihdamı engellenirse,  

diş teknikerliği okutulup, diş tedavisi yapmasına izin verilmezse,  

çevre teknikeri olarak yetiştirilip, çevre koruma yönetmeliğinin dışında 
tutulursa, 

diyaliz teknikerliği okutulup, buna rağmen bu görev hemşirelere verilirse,  

eczane teknikerliği unvanı verilip, eczane açmasına izin verilmezse, 

gıda teknikerliği okutulup, gıda ile hiçbir yetki verilmezse,  

kimya teknikerliği okutulup, kimya laboratuarlarında istihdam edilmezse,  

laboratuar teknikerliği okuyup, laboratuar açmasına izin verilmiyorsa,  

restorasyon teknikerliği okutulup ta, restorasyon işlerine girmesi 
engelleniyorsa,  

doğalgaz teknikerliği okutulup ta, doğalgaz konusunda iş yeri açamıyorsa,  

veteriner sağlık teknikerliği diploması verilip, sağlık kabini açmasına izin 
verilmezse,  



tarım teknikerliği diploması verilip, çiftçilere tarımsal danışmanlık eğitimi 
vermesi yasaklanırsa, bu ülke de TEKNİKER YETİŞTİRMENİN AMAC, 
HEDEFİ, GEREKÇELERİ NE OLABİLİR? 

Tek cümle ile “TEKNİKERLERİ, AİLELERİNİ KANDIRMAK, ÜLKE 
KAYNAKLARINI MADDİ VE MANEVİ YÖNDEN İSRAF ETMEK”ten başka bir 
şey olamaz. 

Özel sektörün de, kamu sektörünün de nitelikli teknik eleman bulamıyoruz 
naraları, palavradan başka bir anlam ifade etmemektedir. 

Toplumun tüm kesimlerine sesleniyoruz. Teknikerlere karşı yapılan bu 
haksızlıklar bir gün sizinde kapınızı çalabilir. Teknikerlere yardımcı olmak, 
ülkemizin kalkınmasına yardımcı olmaktır. 

Hiç kimsenin şüphesi olmasın mücadelemiz vazgeçilemez hakkımız olan 
"TEKNİKER ODALARI BİRLİĞİ" kuruluncaya değin artarak devam 
edecektir. 

 Sonuç olarak; 

Hükümetten taleplerimiz; 
 
1 – “TEKNİKER ODALARI BİRLİĞİ” mutlaka kurulmalıdır.  
 
2 – 3795 Sayılı Yasada hükme bağlanan ancak Milli Eğitim Bakanlığı 

tarafından 19 yıldır bir türlü çıkarılamayan“GÖREV-YETKİ-
SORUMLULUKLAR”ımız derhal çıkarılmalıdır.  

 
3 – Madem ki; Alınan e ğitim ölçü aracıdır, M.Y.O. mezunlarının da fakülte 

mezunları gibi, askerlik görev süresinde orta ö ğretim ve ilkö ğretim almı şlardan 
farkı olmalıdır. 

 
4 – Müteşebbis teknikerlere 300.000. TL hibe 700.000 TL’ye kadar da 

20 yıl vadeli finansal kredi verilmelidir.   
 

 Talebimizin dikkate alınmasını, dikkate alınmaması durumunda daha 
büyük çaplı hukuki eylemlerimizi ortaya koyacağımızı kamuoyu ile 
paylaşmak istiyoruz.  

      Teknikerler Birliği Genel Merkezi adına, 

Ertan Kılıç 
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