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Öğretim görevlileri, askeri personel, adli personel ve sağlık persone
linden sonra teknik personele de, Tam Gün Yasası örnek alınarak hazır
lanmış bir yasayla bazı ekonomik olanaklar getirilmek isteniyor.
Bu girişim genelde tüm çalışanların, özelde teknik elemanların grevli- 
toplu sözleşmedi sendikal haklar için yükselen mücadelesi karşısında 
ortaya bir öneri atıp mücadele azmini dağıtmak, teknik elemanları bir 
süre daha oyalamak amacına yönelik olabilir. Ancak biz aşağıda imzaları 
bulunan teknik elemanlar olarak ilgilileri uyarmak amacıyla yasa tasa
rısı üzerindeki görüş ve taleplerimizi, örgütlerimize duyuruyoruz.
Taslak bir yandan teknik hizmet görenlerin önemli bir bölümünü dışarda 
bırakarak 657 sayılı yasada tanımlanan teknik elemanların bir kesimine 
yeni haklar getirirken, diğer yandan da hem teknik elemanlar arasında 
hem de teloıik elemanlarla diğer kamu emekçileri arasında çelişkiler ya
ratmak ve birlikte mücadeleyi bölüp zayıflatmak amacana yönelik girişim
leri de içermektedir.
Teknik elemanların önemli bir kesimi kapsam dışı bırakılırken kapsam içi
ne almanlar arasında da eşit işe eşit ücret ilkesi ile bağdaşmayan, 
eğitim süresine mi, yoksa ünvan esas alınarak mı yapıldığı anlaşılmayan 
bir kastlaşma ve tavan ayrılığı getirilmiştir.
Bizler, teknik elemanların yaşam koşullarının iyileştirilmesini ancak, 
teknik eleman kesimleri arasında yaratılmak istenen ayrıcalıkların gi
derilmesini ve tüm kamu emekçilerinin sorunlarının bir bütün olarak 
ele alınmasını, bu bütün içinde eğitim emekçilerinin ve büro emekçileri
nin de yaşam koşullarını iyileştirici önlemler getirilmesini talep et
mekteyiz.
Hazırlanmış olan yasa önerisinin yeniden gözden geçirilmesini ve:
1- Meslek içi eğitim sonucu elde ettiği beceri ve yaptığı iş itibariyle 
"Teknik hizmet sınıfı11 mda yer alan teknik ressam, PTT tesisatçıları ve 
benzeri teknik elemanların kapsam içine alınmasını,
2- Tarım Meslek Lisesi, Sanat Enstitüsü, Endüstri Meslek Lisesi, Teknik 
Lise, Tapu Kadastro Meslek Lisesi ve teknik eğitim veren diğer meslek 
liseleri mezunlarının, teknisyenlerin kapsam içine alınmasını,
3- Lise üzerine bir yıllık mesleki teknik öğrenim gören prospektörlerin, 
topoğrafların kapsam içine alınmasını,
4- Orman teknikerlerinin kapsam içine alınmasını,
5- Lise üzerine dört yıl süreli Teknik Yüksek Eğitim gören Yüksek Teknik 
Öğretmen Olculu meBunlarının kapsam içine alınmasını,
6- Dört yıl ve daha fazla eğitim görmüş teknik elemanlarla, diğer teknik 
elemanlar arasında hizmet alanları itibariyle yasa 'kapsanınca yer alan 
ayrıcalıkların kaldırılmasını, lise üzerine iki ve üç yıl eğitim gören 
tekniker ve yüksek teknikerlerden "Teknik liii;.net ¿sınıfı11 dışında çalışan
ların da kapsam içine alınmasını,
7- Türkiye’nin bugünkü koşullarında teknik hizmetmetlerle ilgili bulunma
yan alanlarda çalışmak zorunda kalan ya da gerçekten o alanlarda çalışma
larında yarar bulunan teknik elemanların (Eğitim-öğretim hizmetlerinde 
çalışan teknik elemanlar gibi) kapsam içine alınmasını,
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8- Yıllardır teknik eleman sayılma mücadelesi veren Arkeologlar, Kız 
Teknik Yüksek öğretmen Olculu mezunları gibi meslek guruplarının da 
kapsam içine alınmasını,
9- Kurmalarında teknik hizmetler sınıfına alınmamış, ancak yaptığı iş
yeri çalışmasıyla iş içinde bilgi ve beceri kazanmış, işyeri gereği iç 
kurslara tabi tutulmuş ilk ve ortaokul mezunu PTT hat bakıcıları, te
sisatçı yardımcıları operatristler, desinatörler, taksatörler ve ben
zeri meslek gruplarının da kapsam içine alınmasını,
10- Lise üzerine iki ve ür. yıl eğitim gören tekniker ve yüksek tekni- 
kerlerler için saptanan tavanların, yaptıkları hizmet ve gördükleri 
eğitimle bağdaşacak bir düzeye yükseltilmesini,
11- Lise üzerine dört yıl eğitim gören mühendis ve mimarlar ile beş yıl 
eğitim gören yüksek mühendis ve yüksek mimarlar arasında bir yıllık eği
tim farkı ile bağdaşmayacak orandaki tavan farklılığının- giderilmesini,
12- Lise üzerine dört yıl eğitim gören mimar ve mühendisler ile aynı 
süre eğitim gören fizikçi, kimyager ve benzeri meslekler için aynı ta
van ve başlangıcın kabul edilmesini,
13- Lise üzerine altı yıl eğitim, görenlerin görmüş oldukları bir yıllık 
eğitimin göz önüne alınmasını,
14- Doktora ve master!in göz önüne alınmasını,
15- Resmi süresi dürt yıl olduğu halde fiilen ancak beş yılda bitirile
bilen eğitim dallarının da, beş yıllık eğitim ile eş duruma getirilme
sini,
16- Lise üzerine bir jallık hazırlıktan sonra eğitim gören teknik ele
manların hazırlı!: sınıfında geçen sürelerin göz önüne alınmasını,
17- Hizmet niteliği mahrumiyet yeri ve fazla çalışma tazminatları tas
lakta çok soyut olarak bırakılmış ve yönetmelikleri hazırlayacak Bakan
lıkların insafına terkedilmiştir. Bu tazminatların da çıkarılacak yasa 
içerisinde çözümlenmesini,
18- Lîeslek tazminatı, hizmet niteliği tazminatı ve mahrumiyet yeri taz
minatlarının yakacak yardımında olduğu gibi vergi dışı bırakılmasını,
Talep ediyoruz...
Haberleşme ağının en kritik noktalarında görev yapan ITT tesisatçıları, 
hat bakıcıları, tesisatçı yardımcıları teknik eğitim alanında ve endüs
tride yeri doldurulamayacak olan teknik öğretmenler, üretimde, iş ör
gütlenmesinde, ülke kalkınmasının ¿ıer alanında en önemli görevleri üst
lenen yüksek teknikerler, teknikerler, teknisyenler, meslek liseleri me
zunları, topoğraflar, prospektörler, orman teknikerleri, orman mühendis- 
muavinleri, ziraat teknisyenleri, yapı teknisyenleri, mühendisler, ri~ 
marlar, fizikçiler, kimyagerler, biyologlar, matematikçiler, arkeolog
lar, jeologlar, jeomorfologlar, jeofizikçiler, istatistikçiler gerek 
gördüğü eğitim gerekse meslek içi kurslar sonunda elde ettiği bilgi ve



beceri ile teknik elemau olma vasfı?ıi kazanmış tün teknik elemanlar 
olaralc bizler bu talepleriniz doğrultusunda düzeltilmiş bir teknik per
sonel tazminat yasasının da ekonomik sorunlarımıza ancak çok kısa sü- 
li bir çözüm getireceğini biliyor ve kalıcı çözümler için grevli-top- 
lu sözleşmeli sendikal haklarımızın tanınmasını talep ediyoruz.


