TEKİRDAĞ BASIN AÇIKLAMASI
Teknikerler Birliği Başkanı Ertan Kılıç, teknikerlere yetki verilmesini isteyerek, "Verilmezse,
bu ülkede yaşayan teknikerlerden oluşan bir siyasi parti kurulabilir" dedi.

Kılıç, Tekirdağ Polisevi'nde düzenlediği basın toplantısında, AB'ye
giriş sürecindeki Türkiye'de, toplumsal kalkınmayı gerçekleştirecek
nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinin önemli olduğunu söyledi.
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programlarının mühendislik fakültelerine dönüştürülmesi gerektiğine
değinen Kılıç, "Çıkarılan kanunlarda teknikerler, etkisiz elaman
konumuna getirildi. Her yeni günde çıkarılan kanunlar ve
yönetmeliklerle, lisans mezunlarına ayrıcalık tanınıp, ön lisans
mezunlarının suratına adeta kapı çarpılıyor" dedi.
Kılıç, tekniker ve teknisyenlerin ara elaman olarak nitelendirilmesini
benimsemediklerini de ifade ederek, şöyle konuştu:
"Türkiye'de 1 milyon 700 bin tekniker ve 2 milyon 500 bin teknisyene rağmen, bu zaman
diliminde çırak-kalfa yetiştirilmesi ve bu konuda ısrarcı olunması, Türkiye'nin ayıbıdır.
Teknikerler, stratejik eleman olarak nitelendirilmeli. Türkiye'de yeterli lisans tamamlama
imkanına sahip olmayan ön lisans mezunları yurt dışında lisans tamamlama eğilimine yöneliyor.
Türkiye'de devlet ve vakıf üniversitelerinin sayısı arttı. Ekonomik kaynak arayışları baş gösterdi.
Bu durum, gelecek yıllarda artış gösterecek. Bu yüzden, lisans tamamlama eğitiminin önündeki
engellerin kaldırılması gerekiyor."
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, (TOBB) Başkanı Rifat Hısarcıklıoğlu'nun, geçen hafta
Marmaris'te söylediği, "Türk sanayisinin en önemli ihtiyaçlarından biri, hiç şüphesiz kalifiye ara
eleman eğitimidir" sözüne değinen Kılıç, Hisarcıklıoğlu'nun sözüne katılmadığını ifade etti.
Ertan Kılıç, "Sanıyorum Hisarcıklıoğlu'nun danışmanları kendisine eksik bilgilendirmede
bulunuyor. Türkiye'de, mimar ve mühendisler haricinde mesleki ve teknik eğitim almış sayıları 4
milyona yaklaşan teknik eleman potansiyeli var. Sorun, istihdam organizasyonunun sağlıklı
yapılamamasından kaynaklanıyor" şeklinde konuştu.
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"Kamuda dahi mühendis-tekniker çatışması çıkarılıyor. AB ülkelerinde teknikerlere hangi haklar
veriliyorsa, biz de aynısını istiyoruz. Mücadelemizi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.
Yapmadığımız, AB'nin başkenti Brüksel'de düzenleyeceğimiz bir basın açıklaması kaldı. Bizim
bugün uzaya üs kurmamız gerek ama teknikerler günümüzde sadece 30 kilovata kadar olan
yerlere imza atabiliyor. Teknoloji gelişiyor ama teknikerler eksi değerlere doğru yol alıyor. Artık
teknikerlere yetki verilmeli. Verilmezse, bu ülkede yaşayan teknikerlerden oluşan bir siyasi parti
kurulabilir. Önümüzdeki dönemde, 4 milyon kişinin oluşturduğu topluluğun siyasi gücünü herkes
görür."

Kılıç, Türkiye genelinde örgütlenme çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, 3 yılda Türkiye'deki
81 ilde 81 şube açma amacında olduklarını sözlerine ekledi. 26 Haziran 2011

