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ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu)
îşçl * memur ayıranı konusun

da yayınlanan komisyon raporu
na tepkiler sürmektedir.

28 teknik eleman örgütü dün 
yayınladıkları ortak açıklamada, 
’şçi - memur ayırımının teknik 
elemanlar arasında da ayrıcalık 
yarattığım ve ikiye böldüğünü, 
bu ayırımın sorunlara çözüm ge
tirmeyeceğini öne sürmüşlerdir.

Yapılan ortak açıklamada ö- 
zetle şu görüşlere yer verilmiş
tir:

(Devamı Sa. 9, Stt. 5 de)

(Baştarafı 1. sayfada)

«1 — Kararnamede amir duru
munda olan tüm teknik eleman
lar memur sayılmaktadır. Ayrı
ca  amirlik sıfatı işyerlerinde 
sübjektif yargıları ön plana çı
karacak, böylece ayni teknik 
eleman bir işyerinde amir sıfa
tıyla çalışırken memur olacak 
diğer işyerinde ise işçi olacak
tır.

2 — 657 sayılı personel yasa
sında yer alan memur, geçici 
personel, sözleşmeli personel ve 
isçi tanımlarından geçici perso- 
rar-re lozref^m yurannyr “  - 
memur ayırımı dışında bırakıl
mıştır. Böylece teknik elemanla
rın istihdam edildiği bu kadrolar 
iş güvenliğinden yoksun olarak 
istenildiği gibi doldurulacak ay
ni işi yapan işçi kadroların azal
tılması sağlanabilecektir.

3 — Yürürlüğe giren kararna
meye göre mühendis ve mimar
lar, tüm teknikerler, biolog, bak- 
torilog, fizikçi, jeolog, jeom orfo- 
log, jeofizikçi, kimyager, mate
matikçi, programcı, sitem opera
törü, statiker, fotoğraf ve yar
dımcısı, zooteknisyen, hesap 
kontrolörü ve araştırmacılar me
mur sayılmaktadır. Böylece iş
çi - memur ayırımıyla, yapılan iş 
değil Unvanlar ön plâna çıkarıl
makta, işyerinde ayni işi yapan 
teknik elemanlar arasında suni 
bir ayırım getirilmektedir. Me
selâ bir topoğraf ve topoğraf 
yardımcısı memur sayılırken 
birlikte çalışan nivocu işçi sayıl
maktadır. Ayrıca memur olarak 
tanımlanan teknik elemanların 
içinde eskiden işçi olarak çalı
şanlar yer almaktadır. Böylece 
sendikal haklara sahip olanla
rın kazanılmış sendikal hakları 
geri alınmaktadır.

4 — Yine işçi - memur ayırı
mı ile sendikal haklara sahip o- 
lan teknik elemanların kapsamı 
daraltılmakta, bu yönü ile tek
nik elemanlar arasında ikinci 
bir ayırım getirilmektedir. Ka
rarname teknik eleman kapsa
mı içinde yer alan teknisyenle
ri, sanat okulu mezunlarını işçi 
olarak tanımlamış diğer teknik 
elemanlar bu kapsamın dışında 
bırakılmıştır. Böylece şimdiye 
kadar körüklenen mühendis - 
tekniker - teknisyen ayırımı tek
nisyenleri işçi, diğerlerini me
mur yaparak pekiştirilmek isten
mektedir. Teknik elemanları bir 
tarafta mühendisler - tekniker
ler - mimarlar - fizikçiler - kim
yagerler - topoğraflar diğer ta
rafta teknisyenler olarak ikiye 
bölmek hangi ölçüye göre yapıl
mıştır? Bu belli değildir.

iktidar, işçi - memur ayrımı
nı partizan amaçları yönünde 
kullanarak kendine oy sağlama 
yoluna gitmektedir.

Biz teknik eleman örgütleri o- 
larak işçi - memur ayırımı yo
luyla sorumlarımızın çözümlene
meyeceğini, temel çözümün tüm 
çalışanların grevli toplu sözleş
meli sendikal haklarını almala
rında olduğunu, mücadelemizin 
sonuna kadar süreceğini bir kez 
daha açıklıyoruz.»


