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Divan Başkanlı ¿;ınm Kamu
Oyuna ve Basına açıklama
sıdır.
Çalışanların ayrılmaz bir parçası olan TEKNİKER topluluğunun 6-7
Mayıs tarihlerinde Ankara’da toplanan Türkiye 1 .TEKNİKER’1er kurultayı
çalışmalarını sonuçlandırmış, aşağıdaki konuları saotayı j kamu oyuna ve
Basına duyurmayı kararlaştırmıştır.
1- Toplantımızın barış ve kardeşlik içinde yapılmasına engel olmak.
Demokrasimizi yok etmek isteyen karanlık düşünceli, insanlık düşmanı
faşist ğrgütlerin yasalarla kapatılmasını, Devlet kurumlanılın faşist
kadrolardan arındırılmasını ister.
2- Teknik elemanlara verilen yan edeme ve benzeri ödenekler,
enflasyonun ağır ekonomik baskısı sonucu yok olmaktadır. Bu nedenle,
Teknik elemanlar arasında yapay ayrıcalıklar yaratan bu gibi geçici
enlemler yerine, tüm çalışanlarla birlikte Teknik elemanlarında grevlitoplu sözleşmeli sendikal haklara kavuşturulmasını gerekli sayar.
3- Refarandum hakkının gizli oy açık sayım ilkesi ile yasalaşmasını
lokavt’ın kaldırılmasını savunur.
4- Başta 141-142 olmak üz«re ceza yasasındaki düşünce ve örgütlenme
özgürlüğünü kısıtlayan tüm anti-demokratik maddelerin kaldırılmasını
savunur.
:.t Yeraltı ve yer üstü tüm doğal kaynakların ulus yararına kamula- tırılmasmın gereğine inanır.
6- Sağlıksız kentleşmenin yarattığı hazine ve kıyı yağmacılığına^
son verilio, tüm kıyılar kamulaştırılarak halkın yararına sunulmalıdır,
Tüm çalışanların demokratik denetiminde emredici bir kalkınma ve planlar
politikası içinde Devlet konut politikası uygulanarak dar ve sabit geli
n l e r i n konut sorununun çözülmesini savunur.
7 - H ümmetin demokratik her türlü girişimi rini ve çalışanlardan
yana alacağı tüm kararların destekleneceğini belirtir«'

TEKNİK EĞİTİM İLE İLGİLİ İSTEMLERİMİZ
1- Teknik eğitim ülke ve emekçi çıkarları ön planda tutularak üreti
mi hedeflemesi gerçeği ile yönlendirilmelidir.
2 - Eğitim tümüyle varlıklı lar için 'nazırlanmış bir kurum nite lif in
den kurtarılmalıdır.
3- Teknik eğitim tüm emekçilerin yararlanabileceği bir gelişim i ;ine
cturtulmalıdır.
4- Orta dereceli meslek okullarının yüksek meslek okullarına geçitte
meslek okulu mezunlarına mutlak öncülok tanınmalıdır.
5- Üretim içinde çıraklıktan mühendisliğe kadar gelişmek isteyen he >
bireye olanak tanınması için teknik eğitime esneklik kazandırılmalıdır.
6 - Orta dereceli teknik okullarından mezun olduktan sonra en az iki
yıl belli bir üretim dalının çıraklık-ustalık-kalfalık belgesini alanlara
yüksek teknik okullarda okuması sınavsız bir hak olmalıdır,
7- Emeklilik y a ş m a kadar üretim içinde isteyene eğitim ve gelişme
imkanı snr.kli açık tutulmalıdır.
8 - Her teknik eğitim kurumunun yetiştirdiği teknik elemanların yapa
bilecekleri ı^ler teminat altına alınıp kanunularla saptanmalıdır. Bunun
yanında yetenekli elemanlara üretim içinde gelişme ve daha yüksek sorumlu
luklar alabilme hakkı sürekli açık tutulmalıdır.
9- Tüm çalışanlar için eğitimde fırsat eşitliği engellenemez,bu hak
bireye, gece yada gündüz eğitimi olarak sürekli olmalıdır.
10- Toplu sözleşmelerde her iş yeri için, isteyen belli sayıda sendi
ka üyelerine işverenin eğitim olanağı sağlaması mecbur tutulmalı, mevcut
hükümlerin bu eğitim gereksinmesini arza eden işçilere, teknik elemanlara
belli kontenjanlar ayırmak zorunda kalması zorlanmalıdır.
11- Teknik eğitim,gelişi güzel yerlerde de, il sanayinin yoğun oldu
bölgelerde egitim-üretim-insan gücü üçlüsü içinde deriştirilip açılmasına
özen gösterilmelidir.
12- Tamamen teorik yapıya dayanan bu günkü eğitim k u r u m l a n siirekl:
eleştirilmen, uygulamaya dönük eğitim kuramlarının zorunluluğu açığa çı
kartılmalıdır.
13- Uzun deneylerden geçmiş köy enstitüleri, tekniker okulları gibi
teknik eğitim kurumlarının yararları hatırlatılarak, gelişen teknolojik
şartlara göre bu eğitim kurumlarının canlandırılması vurgulanmalıdır .Vev..
mevcut olan kurumlar (Meslek teknik yüksek okulu gibi) bu nitelikte eljr
yetiştirecek şekle sokulmalıdır.
14- Ülkenin bugünkü koşulları dikkate alınarak orta yada yüksek tek
nik eğitim yapan öğrenciye ekonomik sorununu çözebilmesi için üretim içi •
de iş temin edilmelidir.

15- Teknik eğitim ve diğer teknik gelişmelerle ilgili uluslararası
teknik eleman t#plantılarına katılmaya ve bu ülkelerin teknik eleman örgüt
leriyle bilgi

alışverişine önem verilmelidir.

16- Mevcut Tekniker ve yüksek Tekinkerlerin özel durumları ve mezu
niyetlerinden bu yana geçen *rirktim içindeki pratikleri dikkate alınarak
laik oldukları saygınlığa kavuşturulmalıdırlar. 3 'yıllık mesleki yüksek T?
nik eğitim görmüş yİKsek teknikerlere diploma projesi vermek koşulu ile k«5
di meslek dalında 5 yıllık pratiğini belgelemek kaydı ile "TEKNİKER MIÎI-Ij/JD
unvanı ve yetkileri verilmelidir.
17- Süitimde her yaşta ve kademede bireylerin önünün açık olması il
kesinden hareketle 2 yıllık mesleki yüksek teknik eğitim gbrrhüş tekniker
okulu mezunlarının bu güne kadarki pratikleri dikkate a l m i r a k mektupla vc
ya belli bölgelerde akşam kurslarıyla üst Öğrenim olanağı saklanarak 5’’TEK
NİKER LîiİIIEiîDİS1* unvanı verilmelidir. Ayrıca Tüm Yük „Tekniker ve tekniker
lerin yetki ve sorumlulukları yasal güvenceye ba^lanmalıdır. Teknisiyen
Okulu ve ön lisans 3 tatüsü içindeki tüm meslek teknik yük.«kulu mezunları
nın yetkileri»unvanları yasalarla saptanmalı ve kısa sürede hayata geçiril

melidir.
18- Meslek teknik yük,»kulu mezunlarına teknikerlerin bugünkü nite
liği kazandırılarak bunlara tekniker unvanı verilmelidir.
19- Bu ¿kuldan mezun olanlara iki yıl kendi meslek alanl ırırida fii
len pratik yaptırılarak, lisans(Mühendislik)öğrenimine geçiş sınavsız bir
hak «İmalıdır.
20- Anayasanın 12.ve 122.maddesi garegi teknikerlerin kamu kurumu
niteliğinde örgütlenmelerini ve mesleki haklarını savunmasını sağlayacak
•dalaşma yasasının çıkarılmasını ister.
3u taleplerini kamu oyuna ve üasına saygıyla açıklar.

