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28.11.197b tarihinde yürürlüğe giren
işçi-memınr ayrımı Iconusımda yayınla
nan komisyon raporu üzerine Teknik
Ileman urgütleri basma şu açıklamayı
yapmıştır.

isqi-:m.iior _iyianı
1897 saayılı yasanın 5, maddesi gereğince bir yıl içinde Çalışma Bakan
lığı ile Bevlet Personel Dairesiı in uzmanlarından oluşan komisyon kimle
rin işçi kimlerin memur olduğuna dair kesin kararını vermiş ve karar
28.11.1976 tarihinde İtesmi gazetede yayınlanarak yürürlü";e girmiştir,
İSCİ-ÎOIUr.
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1- Kararnamede amir durumunda olarjtüm teknik elemanlar memur sayılmak
tadır. Ayrıca amirlik sıfatı işyerlerinde sübjektif yargıları ön plana
çıkaracaks böylece aynı teknik eleman bir işyerinde amir sıfatıyla çalı
şırken memur olacak difer işyerinde ise işçi olacaktır;
2- 657 sayılı Bersonel yasasında yer alan memur, geçici personel, sözleş
meli perso ol ve işçi tanımlarından geçici personel ve sözleşmeli per
sonel, işçi-.memur ayrımı dışında bırakılmıştır, Böylece teknik elemanla
rın istihdam edildiği bu kadrolar iş güvenliğinden yoksun olarak iste
nildi"! gibi doldurulacak aynı işi yapan işçi ^kadroların azaltılması
sağ1anab ilecektir.
3- Yürürlüğe iren kararnameye göre mühendis ve mimarlar, tüm tekniker
ler, biolog, bakteriologj fizikçi, jeolog, jeomorfolog, jeofizikçi,
kimyager, matematikçi, programcı, sistem operatörü, statiker, topoğraf.
ve yardımcısı, zooteknisyen, hesap kontrolörü, vo araştırmacılar memur
sayılmak t idır. Böylece işçi-memur ayrımı ile yapı İ m iş değil üııvanlar
ön plana, çıkarılmakta,işyerinde aynı işi yapan teknik elemanlar arasın
da sun1i bir ayrım getirilmektedir. Mesela bir topoğraf ve topoğraf
yardımcısı maamır sayılırken birlikte çalışan nivocu işçi sayılmaktadır.
Ayrıca ıcmur olarak tanımlanan teknik elemanların içinde eskiden işçi
olarak ç lışaıılar yer almaktıdır. Böylece sendikal haklara sahip olan
ların kazanılmış sendikal hakları geri alınmaktadır.
İ^İ-MriJR AYIBI Ü B B C M BBBIIABBA! .1,_IKIYB KBB3Y0B
4- Yine işçi--memur ayrımı ile sendikal horlara sahip olan teknik eleman
ların kapsamı daraltılmakta, bu yönü ile’Çelmik eloaganlafr arasında ikin
ci bir ayrıa getirilmektedir, Sprarname teknik elem m kapsamı içinde yer
alan teknisyenleri, sanat okulu mezunlarını işçi olarak tanımlamış di
ğer teknik elemanları bu kapsamın dışında bırakmıştır. Böyleco şimdiye
kadar körüklenen mühendis-tekniker-teknisyen ayrımı teknisyenleri işçi
diğerlerini uör.nr yaparak pekiştirilmek istenmektedir,Teklik olenanlaarı
bir t rafta aühendisler- teknikerler-miü’
ıarlar‘'fizıkçi3.jr-r:i.ıya"erlertopoğ atıflar diğer tarafta teknisyenler olarak ikiye bölmek hangi ölçüye
göre ya ıl ıstır. Bu belli değildir.
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5- işçi-memur .yrıuı ila ¿skiden bir bölümü memur olarak çalışmakta olan
teknisyenler, laborantlar, nivocular, operatörler, işçi sayılmaktadır.
Kararnamede teknisyenlerin işçi sayılmaları, teknisyenlerin haklarını
elde etmeleri açısından olunludur. Ve kararnamemin teknik elemanlar
yararına olan tek maddesidir.
Teknik elemanlar açısından incelemeye çalıştı' imiz işçi-memur ayrımı ge
nelde tüm çalışanları , işçi-memur gibi ayrımlarla bölerek bir bölümünü
söndikal haklarından yoksun bırakmayı, mücadelelerini geriletmeyi amaç
lamakta ir,£imdiye kadar olduğu gibi işçi-memur ayrımı bir seferinde
çalışanların bir kesimi lebine kullanılırken dljor seferinde aynı kesi
min leyhine kullanılabilmektedir.
İktidar, işçi-memur ayrımını partizan amaçları yönünde kullanarak kendinu oy sa'lama yoluna gitmektedir.
/
Biz teknik eleman örgütleri olarak işçi-memur ayrını yoluyla sorunla- j
rımızın çözümlenemeyeceğini, tor:el çözümün tüm çalışanların grevli toplu
sözleşmeli sendikal haklarını almalarında olduğunu , mücadelemizin sonu
na kadar süreceğini bir kez daha açıklarız.
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ARKEOLOG!AR DERNEĞİ
:lektrîk mühitseeH sl^ri ODASI
EIZİK MÜHENDİSLERİ ODASI
GEMİ lAKiNELERİ» İŞLETME MÜHENDİSLERİ ODASI
G-lHİ MÜHENDİSLERİ ODASI
■J arîta ADASTRO MUI .İTİŞLERİ ODASI
İÇ MİMARIAR ODASI
İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODü SI
j: 0L0Jİ MÜHENDİSLERİ ODASI
KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI
?TADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
MAKİIIA MÜHENDlSL.eRl ODilSI
METALÜRJİ MÜlENBiSLERl ODASI
IZ".TEOROLOJİ MÜHENDİSLER.. ODASI
MİMARLAR ODASI
ORftAN MEÎLJNDİSLmRI ODASI
PETROL Mül-I NDİSLEKİ ODASI
SEHER PLANLAMA MİMAR 1İÜHENDİSLERİ ODASI
TEKNİK ORMANCILAR DERNEĞİ
TOPOSr APLAR HERNEGİ
TÜM TEKNİK ELEMANLAR DERNltl
TÜM YÜKSEK TEKNİKER VE TEKNİKERLER DERNEĞİ
TÜRK MÜHENDİS MİMAR ODALARI SİKLİĞİ
TÜRKİYE JEOEİZİKCİLER DERNEĞİ
TÜRKİYE JEÛM0RE010GIAR DERNEĞİ
TÜRKİYE TEKNİK ÖĞPITMSNLER D ’RNEĞ.l
TÜRKİY3 ZİRAATÇILAR DERNEĞİ
ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

