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Bizler Teknisyen okulu ve Teknik lise mezunları olarak, 1969-1970 

öğretim yılında öğretime kapatılan yüksek Tekniker okullarının 1976-1977 

yılında tekrar öğretime açılmasını isiiyen teknik elemanlarız Teknisyen 

o':ulü rainin tekniker okulları düzeyinde öğrenim gördükleri M illi Eğitim 

Bakanı tarafından 6 .8 ,1 3 7ı  yılında uvgun görülmüş olup, yazımızın ekinde ■ 

"bulunmaktadır. Gene Teknisyem okullarının 1969-1970 öğretim yılının ilk 

açılıp döneminde lise çıkışları sınavla alınarak iki yıllık öğrenim sonun

da mezun olup K illi  Eğitim Müdürlüğünce İkizlere verilen diplomalarımızda 

ortaokul üzerine 4 (dört) yıl öğrenim görmüştür; diye belirtmesi ilginç 

bir olaydır.

Özünde Lise çıkışlıları olarak uc4 yıl lise , iki yıl Teknisyen oku

lu c tmrk üzere ortaokul şanraşı beş yır,.. öğrenim gördüğümüz, halde diplo

malarınızda ortaokul üzerinde dört yı.İ öğrenim görmüş gibi belirtmesi bun

ca eşitsizlik  üzerine ikinci bir eşitsizliğ i M illi Eğitim Bakanlığınca a- 

çıkca belgelenmektedir.

Bugün YAY-KUR öğrenimime Liso çıkışlıları için iki yıl öğrenim gör

dekte.! sonra yüksek okul çıkışlı sayıldığı halde, bizlerin  yüksek okul çı

kışlı sayılmamamızın nedeni, açıklığa, kavuşturulmamıştır. M illi Eğitim Ba- 

kL.nlığ:.na verdiğimiz dilekçelerimize dahi cevap verilmemektedir.

Derilmektedirki; YŞkşek Teknikc r okulu çıkışlılarının ülkemiz kal

kınmasında büyük hizmetleri olmuş yük-;;ek Tçkniker okullarının öğretime ka

patılmasıyla bugün bu alanda teknik elen.an çıkıntısı bayük ölçüde gereksi- 

me duyulmaktadır,

Böylece saptanmış tlaj* kontlarda bütün tüted üyesi teknik elemanlar
-

eler; k yüksek Tekniker okullarının açılması için örgütümüzün bizleri des- 

u  ’ r îceğine inanıyor ve güveniyoruz,

YAŞASIN EŞİTSİZLİK UĞRUNA MÜCADELEMİ!'İN BÜTÜNLÜĞÜ 
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M illi Eğitim Bakanlığı 

T&lim ve Terbiye Dairesi

Sayı : 227

■Tarihi : 6 Af,us tos 1971 

Önceki kararın sayısı 

Önceki kararın tarihi

Konu: Teknisyen Okulu mezunları

nın Tekniker Okulu Mezun

ları derecesinde öğrenim 

gördükleri.

Erkek Teknik Qğre£Jm jjenel Müdür lüğünün 27 Temmuz 1971 tarih ve 

14353 sayılı teklif yazıları ¡¿zerine; İkinci Beş Jfıllık Kalkınma Plânı 

hükmü gereğince teknikejj* ^culu mezmnları seviyesinde mesleki formasyo

nu kazandırmak üzere a ç ı ^ ^ ş  “bulunan ve ortaokul üzerine 4 yıl öğrenim \ 

veren ve istihdam ctla£İaj*j^ yetki ve sorumlulukları teknikerlerle aynı 

olan teknisyen okulu 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu i-

le bunu tadil eden 13JP kanunda tekniker okulu mezunlarına tanın

mış olan haklardan yarajplanaÇak ve 1 1 .dereceden işe başlatılacak seviye

de mesleki ö”retim gcpntîş say j^a la rı  hususunda Bakanlık Makamının tas

viplerine arzı kararlaşmış
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