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kara ayazının insanları titrettiği 
bir ortamda Tekniker okulluların 

ayakları üşümüyordu. Yürekleri titriyordu 
ama korkudan değil, heyecandan. Heye-
canlıydılar çünkü yurdun dört bir yanın-
dan gelen meslektaşlarıyla buluşuyorlar-
dı. Yürüyüş yapıp sorunlarını ve isteklerini 
Milli Eğitim Bakanına bizzat ileteceklerdi. 

Yürüyüş için gerekli izinler önceden alın-
mıştı. Ulus’taki okul binasının önü top-
lanma yeri olarak belirlenmişti. Önce 
hazırladıkları “deklarasyonu” (bildiriyi) 
okudular.  Bildiride “Türkiye’nin Teknik 
okullara büyük ihtiyacı olduğundan ha-
reketle okullarının Yüksek Okul statüsü-
ne alınmasını, iş hayatındaki selahiyet, 
ücret ve kadro durumunun kanuni temi-
nat altına alınmasını” talep etmişlerdir. 1

Öğlen saatlerine doğru ellerinde 
hazırladıkları pankart ve dövizleriyle 
yürüyüşü başlattılar.

Tarihler 23 Ocak 1962’yi gösteriyordu. 

Yürüyüşçülerin önünde Türk bayrağı 
onun arkasında çerçeveli Atatürk fotoğ-
rafı vardı. Pankart ve dövizlerde şunlar 
1  Cumhuriyet Gazetesi; 24 Ocak 1962

okunuyordu:2

“Bir Milletin Gücü Tekniğiyle Ölçülür”

“Hareketimizin Siyasi Bir Gayesi Yoktur”

“Türk, Övün, Çalış, Güven” (Kemal Ata-
türk) Övünüyoruz, Çalışıyoruz, Fakat 
Güvenmiyoruz”

“Feza Tekniğe Mağlup Oldu”

Sessiz bir şekilde yürüyen tekniker okulu 
öğrencileri Lozan Anıtına ulaştıklarında 
“deklarasyondaki” taleplerini yeniden 
okudular. Atatürk anıtına çelenk koyarak 
saygı duruşunda bulundular. Ardından 
seçtikleri bir heyet Milli Eğitim Bakanlı-
ğına giderek görüş ve taleplerini ilettiler.

Madem yürüyüşlerini anlattık, biraz da 
Tekniker Okullarıyla ilgili kısaca bilgi ve-
relim:

  Bugünkü Teknik Öğretim okullarının 
çekirdeğini oluşturan kurumlar 19. 
yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
açılmaya başlanmıştır. 

2  Milliyet Gazetesi; 24 Ocak 1962 
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Türkiye’de ilk kez 1943-1944 öğretim 
yılından itibaren Tekniker okulları 
açılmaya başlamış, planlı ve düzenli 
şekilde teknikerlik eğitimine ise 1953 
yılından itibaren  geçilmiştir.

1962 yılında Türkiye’de 22 akşam, 4 gün-
düz eğitimi olmak üzere tekniker okulla-
rında 3700 öğrenci öğrenim görmekte 
idi. 1965 yılında İstanbul’da  (gece)  ve 
Ankara’da (gündüz ve gece) açılan tek-
niker okullarının katılımı ile 1967 yılına 
gelinmiştir. İstenilmeyen bir takım üzücü 
olaylar nedeni ile 1967 yılında tekniker 
eğitimine. 1972 yılında ise yüksek tekni-
ker eğitimine son verilmiştir.

1974-1975 öğrenim yılından itibaren Milli 
Eğitim Bakanlığına ve YAY-KUR’a bağlı 
olarak 45 Yüksekokul açılmış, 1979 yılın-
da 45’i Meslek Yüksekokulu olmak üzere 
Tekniker okullarının sayısı 59’a yükseltil-
miştir.

1982 yılında Meslek Yüksekokulları 2547 
sayılı Yükseköğretim Kanununda tanım-
lanarak üniversitelere bağlanmıştır. 1982 
yılından Üniversitelere devredilen Meslek 
Yüksekokulu sayısı 44’tür.

Meslek Yüksekokullarının teknik prog-
ramlarından mezun öğrencilere tekniker, 
sosyal programlarından mezun olanlara 
ise meslek elemanı ünvanı verilmektedir.


