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ÖZET BĐLGĐ
Türkiye’de bulunan Tekniker’ler arasında mesleki dayanışma sağlamak, arkadaşlık
bağlarını kuvvetlendirmek, sosyal yardımlaşmayı sağlamak ve Üyelerin haklarını hukuki
yönden aramak, geliştirmek , savunmak ve Kanunların kendisine verdiği bütün yetkileri
kullanabilmek amaçları çerçevesinde 1999 yılında “TEKNĐKERLER BĐRLĐĞĐ” kurulmuştur.
Bu gün Trabzon,Çanakkale,Đstanbul ve Kırıkkale illerinde Şubelerimiz, diğer illerde de
temsilciliklerimiz bulunmaktadır.
Ülkemizde 68 Devlet Üniversitesi bünyesinde 599 Meslek Yüksek Okulu ve 25 Vakıf
Üniversitesi bünyesinde ise 24 Meslek Yüksek Okulu olmak üzere toplam 623 Meslek Yüksek
Okulu bulunmaktadır.(Kaynak Y.Ö.K Nisan 2006) bu güne değin bu okullardan 410 farklı
branşta Meslek Yüksek Okullarının kuruluş tarihinden 1995 yılına kadar yaklaşık 460.000.
mezun, 1995 – 2006 yılları arasında ise 543.854. mezun verilerek bugün toplam 1.500.000
üzerinde Teknikerin mezun olduğunu tespit etmiş durumdayız. Mezun sayısı her yıl lineer
olarak artmaktadır.
Kamu Kurum ve Kuruluşları, Özel Sektör ve Serbest piyasada yüzbinlerce Tekniker
almış oldukları akademik eğitimle doğru orantılı olarak görev yapamamanın ezikliği ve acısını
yaşamaktadır.
Kamuda Görev-Yetki-Sorumluluk ve Özlük hakları, Serbest piyasada imza yetkisi ve
Teknik Uygulama Sorumluluğu, Özel Sektörde ise belirsizlik ortamı Teknikerleri adeta çileden
çıkartmaktadır.
Çevremizdeki her türlü mesleğin Mesleki Odasının bulunmasına rağmen Teknikerlerin
Mesleki Odaya kavuşamamış olması problemlerimizin içerisinden çıkılamayacak düzeylere
gelmesine neden olmuştur.

TEKNĐKERLERĐN
SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ
1 - Kimlik (Unvan ) sorunu :
3795 sayılı Kanunun Madde - 3’de Tekniker Unvanı yasal olarak belirlenip, bu ünvanların
mezun olunan dalın adı ile birlikte kullanılması hükmedilmesine rağmen bir çok Resmi kuruluş
tarafından unvanımız verilmemekte, farklı mesleki unvanlarda çalıştırılmaktayız.
Resmi ve Özel Sektörde 3795 Sayılı Kanun gereği Tekniker unvanı mutlaka uygulanmalıdır.

2 - Görev – Yetki – Sorumluluk sorunu :
3795 sayılı Kanunun Madde 6 paragraf 2’de “Teknisyen,Tekniker,Yüksek Tekniker ve Teknik
Öğretmenlerin her meslek alanındaki yetki ve sorumluluklarına ait esas ve usuller; Bayındırlık
ve Đskan Bakanlığı , Ulaştırma Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Yüksek Öğretim
Kurulunun da görüşleri alınarak Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle
düzenlenir” denilmektedir. (EK 1)
1992 yılından bu güne değin geçen 15 yıl gibi çok uzun bir zaman zarfında, Milli
Eğitim Bakanlığının Görev – Yetki ve Sorumluluklarımızı belirlememesi yüzünden, Sizlerde
takdir edersiniz ki Meslektaşlarımız, Serbest çalışırken ekmek kapılarına kilit vurmak
durumunda kalmışlardır, Özel Sektörde gelişi güzel çalıştırılmışlardır, Kamu Kurum ve
Kuruluşlarında ise yer yer ilkokul, ortaokul mezunları ile aynı statüde değerlendirilmişler, yer
yer ise özlük ve sosyal haklarında gelişme sağlayamamışlardır.
AB uyumu çerçevesinde MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) Görev-Yetki-Sorumluluklarınızı
düzenleyecektir, denilerek oyalanmaktayız.
Anayasamıza ve 3795 sayılı yasaya göre mesleki teknik eğitim almış olanlara köle muamelesi
yapılmaktadır.
3795 Sayılı Kanuna göre Görev-Yetki-Sorumluluk Yönetmeliği en kısa sürede Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından yayımlanmalıdır.

3 - Mesleki Odamızın kurulamamış olması :
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 135. madde gereği mesleklerin kendilerine ait mesleki
odalarını kurmalarına imkan tanımasına ve hemen hemen her mesleki unvanın odalarının
kurulmuş olmasına rağmen,
‘‘TÜRKĐYE TEKNĐKER ODALARI VE BĐRLĐĞĐ’’ kanun tasarısının T.B.M.M.’de
yasalaşamamış olması.Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği gibi, Odamızın kuruluşu
Bayındırlık Bakanlığından geçmektedir.
1992 yılından beri T.B.M.M’ne Milletvekilleri tarafından teklifi verilen Türk Tekniker Odaları
Birliği Kanun teklifi sürekli kadük kalmıştır.
En temel haklarımızdan bir tanesi olan TÜRKĐYE TEKNĐKER ODALARI VE BĐRLĐĞĐ
Kanun tasarısı Hükümet Tasarısı olarak benimsenip yasalaştırılmalıdır.
TÜRK TEKNĐKER ODALARI VE BĐRLĐĞĐ’ nin kurulması ile birlikte, Yüzlerce farklı ihtisas
alanında
yetiştirilen
yüzbinlerce
Teknikerin
Mesleki
standartlarının
tespiti,
yürütülmesi,geliştirilmesi ve denetimi sağlanmış olacaktır. Ayrıca Doğal Afet ve Felaketlerde
yaşanılan olumsuzlukların önüne geçilmesinde de önemli bir oranda katkı sağlanacaktır. Biz
Teknikerlere yönelik Esnaf Odası değil, ‘‘TÜRKĐYE TEKNĐKER ODALARI VE
BĐRLĐĞĐ’’ Meslek Odası istiyoruz.

4 - Lisans tamamlama sorunu ve Meslek Yüksek Okullarının hali :
Meslek Liselerinden Meslek Yüksek Okullarına sınavsız geçiş 4702 Sayılı Kanun ile
yasalaştırılırken, Ön Lisans diplomasına sahip Teknikerlere Lisans tamamlayabilmeleri için
Dikey Geçiş Sınavı uygulanması Anayasamızın 10. Maddesinde hükmedilen eşitlik ilkesine
tezat teşkil etmektedir.
Meslek Yüksek Okulu mezunu Teknikerlere Lisans tamamlayabilmeleri için Fakültelerin kapısı
sınavsız geçiş için açılmalıdır.Eğer fakültelerin kapısı sınavsız geçişe açılmayacak ise Meslek
Yüksek Okulları Tekniker Fakültelerine dönüştürülmelidir.
Sayıları çok hızlı artan, ancak niteliği düşen Meslek Yüksek Okulları;
Öğretim personeli, ders araç-gereçleri ve bina sorunu yaşamasına rağmen bu seferde sınavsız
geçişler ile birlikte eğitim kalitesinde büyük düşüşler yaşamaktadır. Meslek Yüksek Okulları
reorganize edilerek, Her ilde belirli bir branşa özgü birer adet 4 yıl süreli öğrenim veren
Tekniker Fakülteleri’ ne dönüştürülmelidir. Diğer okullarda ilköğretim veya ortaöğretim
kurumları olarak değerlendirilebilir.

5 - Kamu Đhale Kanunu :
2886 Sayılı Devlet Đhale Kanununda Teknikerlere de Đş bitirme belgesi yerine geçen
müteahhitlik karnesi verilmekteydi.Kamu Kurumlarının kontrol teşkilatında çalışan Teknikerler
iş denetleme belgesi alabiliyordu. 4734 sayılı Kamu ihale Kanunun da ise, yeni mezun
Teknikerlerin ve Đş bitirme belgesi olmayan Teknikerlerin ihalelere girmeleri yasaklanmıştır,
4734 Sayılı Kamu Đhale Kanunu ilgili maddeleri ile Teknikerleri dışlayarak, onları teknik
eleman olarak saymayarak mağdur etmiştir.
Kamu Đhale Kanunundaki taleplerimiz;
1- 4734 sayılı Kamu Đhale Kanunu’nun 62. maddesinin h bendinin (Yapım Đşlerinde Denetim
veya Yönetim görevlerinde bulunmayan Mühendis,Mimar ve Teknikerlerin yapım ihalelerine
girmeleri için mezuniyetinden sonra geçen her yıl için (01.02.2003 / 31.01.2004 tarihleri
arasında geçerli olan) 76.383.YTl. olarak hesaplanmak üzere dikkate alınır ve bu Kanunun 10.
Maddesi kapsamındaki Mesleki ve Teknik Yeterlilik şartı ilgilinin işe başladığı yıl için
aranmaz) şeklinde değiştirilmesi,
2 - 4734 Sayılı Kamu Đhale Kanununun 10. Maddesi b- bendi 2.fıkrasına (Değişik: 4964/7
Madde)’sinin de (....... son 15 yıl içinde Kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin
en az % 70 i oranında gerçekleştirdiği veya %50 si oranında denetlediği veyahut yönettiği
idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler; yapım ve
yapımla ilgili hizmet işlerinde denetleme veya yönetme görevi nedeniyle alınanlarda gerçek
kişinin mühendis,mimar,Tekniker olma şartı aranır.) şeklinde değiştirilmesi ,
3- 4734 Sayılı Kamu Đhale Kanunu Yapı Đşleri Uygulama Yönetmeliğinin 51 Madde d
bendinde, 52 Madde c bendindeki, 54. Madde c bendindeki ve 55 Madde c bendindeki
Mühendis veya mimar unvanlarının yanına Tekniker Ünvanının da eklenerek, mağduriyetimizin
giderilerek iş bitirme ve iş denetleme belgesinin verilmesidir.
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