
Teknikerler Birliği    www.tekniker.org.tr 

MĐLL Đ MÜCADELEM ĐZĐN ATEŞLENDĐĞĐ 
SĐVAS ĐLĐMĐZDE 

TEKN ĐKER ME ŞALESĐNĐ YAKTIK….. 
 

MESLEK Đ VE TEKN ĐK EĞĐTĐMĐN  % 99’UNU OLUŞTURAN 
 TEKN ĐKER VE TEKN ĐSYENLER STRATEJĐK ĐŞ GÜCÜDÜR!!! 

 
Sivas temsilcilerimizden Sn. Rüstem Coşgun ve Sn. Sinan Aydın’ın AS UZMAN Elektrik Đnşaat Ltd. 

Şti’nin yeni hizmet binasında,Genel Başkanımız Ertan Kılıç ’ın başkanlığındaki toplantıya, Tekniker katılımın 
yoğun olması, yerel basının ilgisi, Teknisyenlerin de katılımı coşkuyu da beraberinde getirdi. 
 

AS UZMAN Elektrik Đnşaat Ltd. Şti’nin Sivas halkına faydalı hizmetlere vesile olması temennisi ile 
konuşmasına başlayan; 
 
Genel Başkan Kılıç :  
 

“ Yi ğidolar diyarı Sivas’ta bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum, bu güzel il benim ilk, orta ve lise 
tahsilimi yaptığım çocukluğumun en güzel yıllarının geçtiği il, dolayısı ile Sivas insanının kararlı, istikrarlı ve 
mücadeleci olduğunu bilirim. Teknikerlik davasında önemli bir olduğunu siz değerli hazirun ile paylaşabilirim” 
şeklinde ifade eden Kılıç, Teknikerlerin, Teknisyenlerin kaderi köle olmak değildir! Sayıları milyonları bulan 
stratejik teknik elemanlar, eğitimin yetiştirilme realitesine aykırı uygulamalara artık dur demeye başlamışlardır, 
bu durumu görmezden gelmek, sorunları yok saymak, dondurmak, ötelemek üç maymunu oynamaktır. Ülke 
Yöneticilerinin sorunlarımızı çözme görevi vardır, bu görevin yerine getirilmesini talep etmek de bizim en 
doğal hakkımızdır.”  
 
Şeklinde konuşmasını sürdürerek;  
 

“ Kamuda ayrı, Özel Sektörde ayrı sıkıntılar meslektaşlarımın sırtına yüklendiği gibi, Serbest piyasada 
da tüm kapıların da Tekniker ve Teknisyenlerin suratlarına kapatılması, bu hizmetlerin kursiyerler, sertifika 
sahibi kişiler marifeti ile yaptırılmaya çalışılması, AB müktesabatına atılan imzalar ile çelişki oluşturmaktadır. 
Bu etik değerlere uygun olmayan davranış tarzları ile Ülkemizin milyonlarca vatan evladının, M.Y.O’ların 
bulunduğu bölgelere iki yıl süre ile ekonomi payandası olarak kullanıldığını akla getirmektedir.” dedi.  
 

Ayrıca “ tabela dernekçiliği yapan bir kısım derneklerin Teknikerlerin sorunlarına çözüm olmaktan daha 
çok sorun teşkil etmeye başladığını dile getiren Kılıç, diğer Tekniker Derneklerinin de zaman geçmeden 
Teknikerler Birliği çatısı altında mücadeleye katılmalarının sorunların aşılmasında daha akıllı bir yol olacağını 
ifade etti.  
 
Sivas’ın temsilcilikten daha ziyade Şubeyi hak ettiğini ifade eden Kılıç; 
 

Sivas temsilcileri Sn. Rüstem Coşgun, Sn. Mustafa Yıldırım‘a başarı temennilerinde bulunarak, Sivaslı 
Teknikerlerinde bu onurlu mücadeleye destek olacakları sözünü aldı, ve sözlerinin sonunda da; 
 

“Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz ve Trakya’da önemli toplantılar yaptık, bundan böyle Güneydoğu 
Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde yoğun katılımlar ile gerçekleştireceğimiz Konferans, Seminer ve 
Mitingler ile varlığımızı hissettireceğiz, ekmeğimize ve emeğimize ortak olmaya çalışan asalaklara karşı 
mücadelemize, kararlılıkla devam ederken tüm tekniker meslektaşlarımı da mücadelemize ortak olmaya davet 
ediyorum.”  diyerek sözlerine son verdi.  
 

Diğer taraftan Teknikerler de bu haklı davaya destek vereceklerini, Teknikerlerin ekmeği ve emeği ile 
oynayanların sürekli bir artış gösterdiğini örneklerle dile getirip, “Üniversitelerden boşuna mı mezun olduk? 
Diplomamızın, eğitimimizin karşılığını Ülke Yöneticilerinden bekliyoruz.” Şeklinde dilek ve temennilerini 
heyecanla dile getirdiler. 03.04.2010 

 


