
 
 

 
 

TEKNİKERLER BİRLİĞİ GENEL MERKEZİ 
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 

 
  

ADI SOYADI GÖREVİ TELEFON KURUMU 

Ertan KILIÇ Kurucu Genel Başkan 05533079934 KAMU 

Tahsin DURMAZ Genel Başkan V. 
05348152434 İşadamı 

REMAX Emlak 
Danışmanlık 

Enver  
ERDOĞDU 

Genel Başkan 
Yardımcısı 

05554716780 Orman Ve Su 
İşleri Bakanlığı 

Rıdvan 
SARIMEHMETOĞLU 

Genel Başkan 
Yardımcısı 

05383237271 Emekli Memur 

Mecit          
ÖZÜDOĞRU 

Genel Başkan 
Yardımcısı 

05333797473 İşadamı 
AZERTUR 
Mimarlık  

Rıdvan 
SARIMEHMETOĞLU 

Genel Başkan 
Yardımcısı 

05383237271 Emekli Memur 

Can                      
İREN          

Genel Başkan 
Yardımcısı    

05064310661 ASKİ 

 
Süleyman ÖZDEMİR 

Genel Başkan 
Yardımcısı 

05446758210 TOKİ Yapı 
Denetim 

Erdoğan DUMAN          
Genel Başkan 
Yardımcısı 

05064140370 Enerji Bakanlığı 
 

Hayati TUNA          
Genel Başkan 
Yardımcısı 

05054960799 Enerji Bakanlığı 
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      TEMSİLCİLERE MEKTUP 
 

TEKNİKERLER BİRLİĞİ GENEL MERKEZİ  
 

     
                                                           Necatibey Cad. 66 / 8 

Çankaya / Ankara 
          Fax : 0 312 231 70 70 
      

Konu: Temsilcilik Kurumu 
 
Saygıdeğer Temsilcimiz, 
 

Öncelikle bugüne değin Teknikerler Birliği için göstermiş olduğunuz yakınlık ve özverili 
yaklaşımınıza teşekkür ederiz. 
 

Bilindiği üzere ülkelerin yapı taşları olan “Sivil Toplum Kuruluşları” kuruluş amaç ve 
faaliyet hedefleri doğrultusunda, iç bünyelerindeki üyelerinin her türlü ihtiyacını giderme ve 
Ülkeye faydalı hizmetler sunabilmenin özverili mücadelesini yürütmektedirler. 

 
Tekniker Okullarının kurulduğu 1943 – 1944 eğitim – öğretim yılından itibaren, 

Teknikerler sürekli mesleki sorunların içerisine sürüklenmiş, bu sorunlardan bir türlü gücünü 
toplayarak çıkabilmeyi başaramamıştır. 

 
1940’lı yıllarda sorunlar 15.000 tekniker için mevcut iken bu gün 2.200.000. tekniker 

için aynıdır. 
 
Unvanımız, görevimiz, konumumuz ne olur ise olsun mesleki haklarımıza karşı 

yürütülen haksızlıklara dur deme ve mesleki onurumuzu koruma mücadelesine katkı 
sağlamak hepimizin görevidir. 

 
Teknikerlerin aynı amaçlar doğrultusunda, farklı isimler altında dernekleşme çabaları 

en ağır sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.  
 
Oysa ki aklın yolu birdir, madem ki tüm branşların temel sorunları aynı, o zaman 

meslek odalarımız kuruluncaya değin tek çatı altında güçlü bir yapıda mücadele yürütelim 
düşüncesi bizleri 1999 yılında Teknikerler Birliği’nin kuruluşuna yönlendirdi..  

 
Ülkemizde Teknikerlerin en aktif, prensipli, örgütlü yapısı Teknikerler Birliği’dir. 

 
Teknikerler Birliği’nin resmi daveti ile, Elektrik Teknikerleri Derneği, İnşaat Teknikerleri 

Derneği, Harita ve Kadastro Teknikerleri Derneği, Makine Teknikerleri Derneği, Orman 
Teknikerleri Derneği, Maden Teknikerleri Derneği, Meslek Yüksek Okulu Mezunu Teknikerleri 
Derneği, Tekniker ve Yüksek Teknikerler Derneği, Yapı Tekniker ve Teknisyenleri Derneği, 
Ankara Elektrik-Elektronik Teknisyen ve Tekniker esnaf odası, Rize Fen Adamları Derneği, 
Kastamonu Meslek Yüksek Okul Mezunlar Cemiyeti, PTT/Telekom Teknikerleri Dernek 
yöneticilerinin büyük bir kısmı bir araya gelmiş, ayrı ayrı dernekler ile mücadele vermenin 
hiçbir teknikere fayda sağlamayacağı dile getirilmiştir. Bir kısım derneklerin küçük olsun 
benim olsun mantığının işletilmeye çalışıldığı gözler önüne serilmiş, görüşmede birçok farklı 
modeller ortaya konulmaya çalışılmış, ancak hiçbir fevri harekete müsamaha edilmeden, 
Teknikerler Birliğinin temeli;  05.04.1999 tarihinde Ankara’da atılmıştır ve bu tarih Teknikerler 
günü olarak ilan edilmiştir.  
 



Teknikerler Birliği’nin Ana Tüzüğü 1999 yılı Kasım ayında onaylanmış, faaliyetlerine bu 
tarihten itibaren resmen başlamıştır. Güncel tüzüğümüz internet sitemizde yer almaktadır. 
 

Çok kısa bir süre içerisinde Teknikerler Birliği Ülke genelinde onüç şube kurmuştur. İlk 
şubemiz Trabzon da kurulmuştur. Trabzon şubemizi sırasıyla Çanakkale, İstanbul, İzmir, 
Kayseri, Konya, Tekirdağ, Kırıkkale, Sivas, Elazığ, Sakarya, Mersin, Van Şubeleri izlemiştir.  
 

İstanbul, Kayseri, Konya, Tekirdağ ve Mersin Şubelerimiz aktif yönetim 
sergileyememiş ve faaliyetleri yeterince önemsememeleri neticesinde de kapanmak zorunda 
kalmışlardır. Tüm İllerde Şube kurmaya ve sorunlarımızı tüm Şubelerimiz ve Temsilcilerimiz 
ile birlikte dile getirerek ortak mücadele etmeye kararlıyız. 

 
Teknikerler Birliği 2017 yılına değin başta ekonomik sıkıntılar olmak üzere çok zorlu bir 

süreçten geçmektedir. 
 
Teknikerler Birliğinin tek gelir kaynağı üyelik aidatları ve Üyelerimizin bağışlarından 

oluşmaktadır. Genel Merkezimizin kendine ait mülkiyet dahi bulunmamakta, kira ödeyerek 
faaliyetlerini gerçekleştirmeye çalışmaktadır.  
 

Ülkemizde kurulu bulunan birçok Tekniker derneğinin fayda yerine farkında olmadan 
Teknikerlere verdiği yılgınlık nedeniyle, bilinçli/bilinçsiz her türlü sözlü olumsuz propaganda 
ve yönlendirmelere rağmen Teknikerler Birliği ayakta kalmayı başarmıştır.  
 

Teknikerler Birliği, gerek nicelik, gerekse nitelik açısından ülkemizin en büyük mesleki 
potansiyeline sahip meslektaşlarımızın karşı karşıya kaldığı sorunlarının çözümü ve meslek 
odası kurumsal kimliği için mücadele yürütmektedir.  

 
Güncel olarak bu gün itibariyle 802 Meslek Yüksek Okulundan, 160 farklı branşta, 

2.200.000. mezun Tekniker,  Meslek Odası bulunmayan, Görev-Yetki-Sorumlulukları 
belirlenmeyen ve lisans eğitiminin önüne set çekilen bir ortamda adeta hayatlarını idame 
ettirmeye çalışmaktadırlar. Bu durum insan haklarının ayaklar altına alındığının göstergesidir. 
 

Anayasa ve yasal çerçeveler dahilinde planlı, organize olmuş mesleki birlik ve 
dayanışma ile aşamayacağımız hiçbir engel yoktur.  
 

Derneğimiz Kamuda, Özel Sektörde ve Serbest olarak çalışan Tekniker 
meslektaşlarımızın yanı sıra emekli ve meslek yüksekokullarında okuyan aday 
meslektaşlarımızın da sorunlarına çözüm aramaktadır. 
 

Derneğimiz, Muğla Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi ve Karadeniz Teknik 
Üniversitesinde yapılan Meslek Yüksek Okulları toplantılarına resmi davetli olarak katılan 
yegane dernek olmuştur, ayrıca geçtiğimiz yıllarda 20 adet konferans/panel gerçekleştirilmiş 
siyasi partilerin Liderleri ve Grup Başkanvekilleri ziyaret edilmiştir. Taşra ziyaretleri 
yapılmıştır. 
 

Teknikerler Birliği hiçbir branş ayrımı yapmaksızın tüm branşlardaki teknikerlerin istek  
ve ihtiyaçlarına yönelik faaliyetlerini yürütmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Daha sağlıklı ve güçlü bir çalışma için Temsilcilerimizin, temsilcisi olduğu İlde diğer 
üyeler ile birlikte aşağıda belirtilen konuları çözüme kavuşturması gerekmektedir. 

 
1– 2 adet İl Temsilci Yardımcısı ve tüm İlçelere 1 İlçe Temsilcisi ve 2 İlçe 
Yardımcısının Temsilcilik müracaatlarının Genel Merkeze ulaştırılmasını sağlamak, 
2 – İl Temsilci Yardımcıları, İlçe Temsilcisi ve İlçe Temsilci Yardımcıları 
tamamlandıktan sonra Temsilciliğinizin bulunduğu İl ve İlçeler toplamında en az 100 
aktif üyeye sahip olmak ve Şube kuruluşunu gerçekleştirmek. 
3 – Üye aidatlarının zamanında ve düzenli tahsil edilmesi için üyelerin 
bilgilendirilmesini sağlamak,   
4 – Genel Merkezin yürüteceği imza kampanyalarında, temsilciliğinizin bulunduğu İl /  
İçe de, imza kampanyalarına destek vermek,  
5 – Genel Merkezin, Size bildireceği yazılı dökümanı yerel medyada Basın Açıklaması 
olarak gerçekleştirmek ve bu açıklamalara ilişkin gazete ve TV çekimlerini Genel 
Merkez adresine göndermek. 
6 – Sorunları yargıya taşımak üzere, Genel Merkeze yazılı rapor takdim etmek, 
7 – Her yıl farklı bir ilimizde düzenlenen TEKNİKERLER BİRLİĞİ BAŞKANLAR 
KURULU TOPLANTISI’na katılmak, 
8 – Haber organımız www.tekniker.org.tr internet sitesi adresine reklam almak, 
9 – Her yıl basılacak duvar takvimine en az 3 kartvizit reklam almak, 
10 – Şube Yöneticilerimizin ve Temsilcilerimizin www.tekniker.org.tr adresinde yazar 
olabilecekleri köşeleri oluşturmak. 
 

Teknikerler Birliği tarafından tespit edilen ve meslektaşlarımız için 
çözümlenmesi çok acil olan 3 konu vardır. Bunlar; 

 
1- “Tekniker Odaları ve Birliği’nin kurulması. 

 
Teknikerlik mesleki bir unvandır. Bu unvan 3795 Sayılı Kanununda tarif edilmiştir. 

 
Kamuda, Özel Sektörde, Serbest çalışma alanında mesleki kriterlerin tespiti, gelişimi 
ve denetimi  meslek odaları tarafından mümkün olmaktadır.  

 
Teknikerlerinde T.C. Anayasası 135. Madde gereği kurulan; Türk Mimar ve Mühendis 
Odaları Birliği, Türk Barolar Birliği, Türk Hekimler Odası gibi bir meslek odasına 
kavuşturulması gereklidir. Aksi takdirde mesleğimizin faaliyet alanları bir bir ortadan 
kaldırıldığı gibi, diplomalı köle muamelesinden de asla kurtulamayız. 
 
Teknikerler zoraki, Esnaf Sanatkar ve Teknisyen Odaları, Ziraatçiler Derneği, Ziraat 
Odaları vs. kayıt yaptırmaya zorlanmaktadır. Bu yüzden her yıl milyonlarca TL kayıt ve 
belge ücreti haksızca alakasız Odaların kasasına girmektedir. 
 
Unutmayalım ki, “Tekniker Odaları ve Birliği”nin kurulması ile birlikte, kayıt ve belge 
ücretlerin den elde edilecek gelirler ile teknikerlerin her alanda yaşadığı hukuksuzluklar 
mahkemeye verilebilir, istihdamda ferahlama sağlanabilir, sorunlarımız köklü çözüme 
kavuşabilir. 
 
Daha da önemlisi meslek odamızın kurulması ile birlikte, teknikerler kendi haklarını ve 
sınırlarını belirleme ve muhafaza etme yetkisine haiz olacaklarıdır. 
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2- 3795 Sayılı Yasada emredilen Görev-Yetki-Sorumlulukların yayımlanması 
 

12 Mayıs 1992 tarihinde Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3795 Sayılı 
Yasanın 6. Maddesinde “ Teknisyen, tekniker, yüksek tekniker ve teknik öğretmenlerin 
her meslek alanındaki yetki ve sorumluluklarına ve usuller; Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı, Ulaştırma  Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Yükseköğretim 
Kurulunun da görüşleri alınarak Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle 
düzenlenir.  “ denilmesine rağmen aradan geçen 25 yıla rağmen hiçbir iktidar gerekeni 
yapmamış, yönetmelik yayımlanmamıştır. 

 
Bu durum her alanda; Teknikerlerin önceden var olan Görev-Yetki-Sorumluluklarının 
ortadan kalkmasına neden olmuş, her geçen gün teknikerler daha büyük sıkıntılar ile 
baş başa bırakılmaya çalışılmıştır. 
 
İlgili Yönetmeliğin yayımlanması askıya alınmış, 4702 Sayılı Mesleki Teknik Eğitim 
Kanunu hükümleri çerçevesinde, 5544 Sayılı Kanun ile Mesleki Yeterlilik Kurumu 
kurulmuş, Görev-Yetki-Sorumluluklar bu kuruma tevdi edilmiştir. 
 
Teknikerlerin her alandaki Görev– Yetki–Sorumlulukları tekniker kuruluşları hariç, 
Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından dikkate alınan dernek, sendika ve işletmeler 
tarafından belirlenmeye başlamıştır. 

 
Bu durum teknikerleri olumsuzluklara sürüklemektedir. 
 
 
3-Meslek Yüksek Okullarının Mühendislik Fakültelerine dönüştürülmesi.  

   
Meslek Yüksek Okulları eğitim niteliği açısından yozlaştırılmış, adeta yol geçen hanına 
dönüştürülmüştür. Mezunlarına ne askerlikte, ne kamuda, ne özel sektörde, ne de 
serbest çalışma alanında faydalı olamamaktadır. Ülkemizdeki çalışma hayatına ilişkin 
bir çok yasa fakülte mezunlarına yöneliktir. Örneğin emlakçı olabilmeniz için fakülte 
mezunu olmanız gerekir, özel istihdam bürosu kurabilmeniz için fakülte mezunu 
olmanız gerekir, işçi sağlığı ve güvenliği uzmanı olabilmeniz için fakülte mezunu 
olmanız gerekir. Bu örnekleri yüzlerce sıralamak mümkün. Bu durum Kamuda da, özel 
sektörde de, serbest çalışma alanında da böyledir. Meslek Yüksek Okulları müdürler 
toplantısında da yerden yere vurulan meslek yüksekokulları acilen adam akıllı, 
“Mühendislik Fakülteleri” ne dönüştürülmelidir. Aksi takdirde bu okullar kalifiye işçi 
yetiştirmekten öteye gidemez. 

 
Evet aslında daha bir çok alanda çalışmalar gerçekleştireceğiz ancak, yukarıda çok 
 kısa özeti verilen üç başlık bizim aklımızdan asla çıkarmayacağımız konular olmalıdır.  

 
Siz değerli temsilcilerimiz marifetiyle tüm illerde daha güçlü ve etkin olmak 
durumundayız. Her türlü görüş düşünce ve eleştirilerinizi bizlere ulaştırınız. 

 
2017 yılında daha etkin ve verimli çalışma azim ve kararlılığındayız. Genel merkezle 
her türlü iletişim kanalları mevcut olup iletişimimizi sürekli açık tutalım. Mesleki birlik ve 
dayanışma ile aşamayacağımız engel yoktur.  

  
Sizleri ve ilinizdeki tüm Teknikerleri şahsınızda saygı ile selamlıyoruz.    

           
 

Teknikerler Birliği Yönetim Kurulu 
 
 



 
 

TEKNİKERLER BİRLİĞİ MENSUBU OLMAK                                   
TEKNİKERLERİN GELECEĞİNİ                      
TEMİNAT ALTINA ALMAKTIR 

1. Resmi yönü: Teknikerler Birliği sivil toplum kuruluşudur. Teknikerlerin Resmi olarak bir takım 
yetkileri vardır. Meslek hayatınızda bu yetkilere ihtiyaç duyduğunuz, kazanımlarınızı 
korumanız gerektiği sürece mesleki kuruluşunuza kayıtlı olmanız Sizin menfaatinizedir. 
 

2. Sosyal yönü: Meslek Kuruluşları aynı meslek gurubundan insanların toplandığı yerlerdir. 
Mesleğimiz hayatımızın yarısından fazlasını alır. Bize bir statü ve hayat görüşü kazandırır. 
Aynı meslek grubundan olan insanlar birbirlerini daha iyi anlar. 
 

3. Mesleki yeterliliğin artırılması ve mesleki çıkarlar: Mesleki çıkarlarını artırmak mesleki 
bilgilerini pekiştirmek için çeşitli çalışmalar yapılabilir. Çok yeterli olmasa da meslek 
kuruluşları bu yönden olumlu adımlar atmaktadır (bu adımların yetersizliği güçlü bir 
örgütlenmenin sağlanamamış olmasındandır). 

 
Dolayısı ile mesleki kuruluşlara üye olmak değil, aynı zamanda mesleki kuruluşunda 

aktif roller üstlenmek mesleğine saygısı olan herkes için vazifedir. 
 

Sn. Meslektaşım; 
 

Tekniker imza yetkin olmazsa, Sanayi de, imalatta, tarımda, sağlık da, veterinerlik de, 
eczacılık da, kısacası teknikerlik branşlarının olduğu her alanda amele de lazım. 14 yıl 
okuyarak hak ettiğin diplomanın karşılığına denk olmak üzere 3 günlük sertifikaya sahip 
ilkokul mezunu ameleyi Senin yerine çalıştırılabilirler. Tekniker olarak çalıştırılmak yerine, 
Seni de amele olarak işe alır ve çalıştırırlar. Asli işini yaptırırlar öncelikle sana, yanı sıra 
yemek yaptırır, şoförlük yaptırır, bulaşık yıkattırır, temizlik yaptırır, getir götür işi de yaptırırlar, 
aybaşı geldiğinde de asgari ücreti yatırırlar hesabına, birde bakarsın ki yıllar geçtikçe diğer 
meslekler itibar kazanırken Senin mesleğin Tekniker’lik ayaklar altında. 

 
Unutma bu meslek Senin ömür boyu taşıyacağın kimliğin olacak, öldüğünde de yine 

Seni mesleğinle anacaklar. Haklarını geliştirmek ve savunmak istiyorsan önce Teknikerler 
Birliği’ne üye olmak ve hemen akabinde de görev üstlenmek zorundasın. Aksi takdirde Sesini 
kimse duymayacak, elinden tutan olmayacaktır. 

 
Şubelerimizin ve temsilcilerimizin bulunmadığı İl ve İlçelerde, İl ve İlçe Temsilcileri ve 

Yardımcıları aramaktayız,  
 
Teknikerler Birliği tüm branşlardaki teknikerlerin en kapsamlı, en mücadeleci, en 

saygın kuruluşu. Mutlaka Sende bu Birlik’te üye olarak yerini almalısın. Selam ve 
saygılarımla, 

 
Teknikerler Birliği Genel Merkezi adına, 

 
 

Ertan Kılıç 
       Genel Başkan 

 
 
 



 
 

 
 
 

TEKNİKERLER BİRLİĞİ TEMSİLCİLERİ 
TEMSİLCİLİK KOŞULLARI VE MÜRACAAT 

 
1 – İl / İlçe Temsilciliği için temsilci adaylarının, Teknikerler Genel Merkezi üyesi olması zorunludur. 
2 – Temsilci adayları ve temsilcilerin Teknikerler Birliği Genel Merkezi’ne yıllık aidat borcunun 
bulunmaması gerekmektedir. 
3 – İl / İlçe Temsilcilik Başvuru Formunu mavi tükenmez kalem veya mavi dolmakalem ile eksiksiz 
doldurunuz, imza ediniz, son 3 (üç) ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafınızı yapıştırınız. 
4 – Arkalı - önlü nüfus cüzdan fotokopinizin üzerine el yazınızla TEKNİKERLER BİRLİĞİ 
TEMSİLCİLİK GÖREVİ İÇİNDİR ibaresini ekleyiniz,  
5 – Temsilci adaylarının: Teknikerler Birliği Genel Merkezi’ne verilmek üzere ibaresinin yer aldığı, 
Adliyeden ya da e-Devlet portalı üzerinden son 3 ay içerisinde alınmış adli sicil belgesinin aslı ile 
müracaat etmesi zorunludur.  
6 – Üyelik formu, Temsilcilik Başvuru Formu, Adli Sicil Belgesi, Nüfus Cüzdan Sureti ve yıllık 
aidatınızı yatırdığınıza / borcunuz olmadığına dair banka dekont fotokopisini Teknikerler Birliği Genel 
Merkezi Posta Kutusu: 188 Ulus Ankara adresine gönderiniz 
7 – Sizi tasvir eden kısa özgeçmişinizi içeren bilginizi, elektronik ortamda temsilci@tekniker.org.tr 
adresine gönderiniz.  
8 – Dernek tüzüğü hükümlerine göre üyelik koşullarını kaybedenlerin, Temsilcilikleri kendiliğinden 
sona ermiş sayılır. Üyeliği sona eren Temsilcinin durumunu Genel Merkeze yazılı olarak en geç 30 
(otuz) gün içerisinde yazılı ve ıslak imzalı olarak beyan etmesi zorunludur. 
9 – Temsilcilikten istifa edenlerin, Yönetim Kurulu Kararı ile çıkarılanların, Tüzükteki üyelik koşulu 
sona erenlerin durumları en geç 30 gün içinde temsilcinin bulunduğu ildeki mülki amirliğe yazılı olarak 
bildirilir. 
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TEKNİKERLER  BİRLİĞİ  GENEL MERKEZİ 
İL / İLÇE TEMSİLCİLİK YÖNETMELİĞİ 

 
 
T.C. Anayasası, T.C. Yasaları, Dernekler Yasası ve Teknikerler Birliği Tüzüğüne sadık kalmak 

kaydı ile; Teknikerler ile, Teknikerler Birliği arasında koordineyi sağlamak üzere, her il Merkezinde 1 
(bir) İl Temsilcisi ve 2 (İki) İl Temsilci Yardımcısı, O ilin her bir ilçesinde ise 1 (bir) İlçe Temsilcisi, 2 
(İki) İlçe Temsilci yardımcısı Teknikerler Birliği Genel Merkezi Yönetim Kuruluna müracaatları ve 
Yönetim Kurulunun da uygun görmesi halinde 3 (üç) yıl süreliğine temsilcilik görevine atanırlar. 
Temsilcilik adresi Temsilcimizin iş yeri ya da ikametgah adresidir. 

 
 

TEKNİKERLER BİRLİĞİ TEMSİLCİLERİ 
GÖREV VE YETKİLERİ  

Amaç 
Teknikerler Birliği Genel Merkezi ile Teknikerler Birliği üyeleri arasında; üyeler ile ilişkilerin 

düzenli yürütülmesini sağlamak, İlindeki Teknikerlerin Teknikerler Birliğine üyelik çalışmalarını 
sağlamak, Meslek Yüksek Okulları, İş dünyası temsilcileri ve Tekniker dostları ile sağlıklı bir bağ 
kurmak, Teknikerlerin sorunlarının tespiti ve çözümünde üyelerinde katkılarını ve desteğini 
Teknikerler Birliği Genel Merkezi lehine sağlamak üzere TEMSİLCİLİK kurumu oluşturulur. 

 
Atama ve Onay    

a) Teknikerler Birliği Genel Merkezi ve taşra illerindeki Teknikerler ile, koordinasyon görevini 
yürütmek Teknikerler Birliği Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile İl/ilçe Temsilcisi ve/veya 
İl/ilçe Temsilci Yardımcıları atanır. 

b) Temsilcilere atamalarını belirtir yazılı bir belge verilir, belgenin bir sureti o il/ilçenin Mülki 
Amirliğine    
gönderilir. 

 
Temsilcilerin Görev ve Yetkileri 
1 – Görev-Yetki-Sorumluluklarımızın ortak disiplin koşulları altında ekonomiye ve üretime katma 
değer üretimi ve üretici işgücünün yasal çerçevesinin sınırlarını çizmek, uygulanmasını sağlamak 

üzere “TEKNİKER ODALARI VE BİRLİĞİ” kuruluşunun ilk göreviniz olduğunu hiçbir zaman hatırınızdan 
çıkarmayınız. Her platformda dile getiriniz, İliniz Milletvekilleri ve Mülki (Vali/Kaymakam) Amirlerden 
meslek odası kuruluşumuz için yasal destek isteyiniz. 
2 – Meslek Odamızın olmaması nedeni ile Teknikerlerin %92’nin farklı mesleklere yöneldiğini, 

mesleğini MYO’lardan aldığı formasyona rağmen çalışma hayatında uygulayamadığını, MYO’ların ABD 
modeli örnek alınarak Ülkemize getirildiğini ancak çalışma hayatına yönelik uygulamaların ve üst 
öğrenime devam hakkında uygulamaların örnek olarak alınmadığını, bu tür sakat bir anlayışın 
sonucunda devasa mezun kitlenin huzursuz olduğunun dile getirilerek Meslek Yüksek Okullarının 
“MÜHENDİSLİK FAKÜLTELERİ”ne dönüşümü için yürütülecek çalışmalara destek sağlamak, bu 
konudaki Temsilciliğin bulunduğu İldeki üniversite/üniversitelerin Rektör, Rektör Yardımcıları, 
Dekanları ziyaret ederek talebimizi dile getirmek, 
3 –Temsilcilerin, Teknikerler Birliği adına Kurumlardan ya da üyelerden nakdi maddi yardım ve bağış 
toplama yetkisi yoktur.  
4 – İl/ilçe Temsilcileri, Yardımcıları; üyelik aidatlarının, İl / ilçesindeki üye Teknikerler tarafından, 
Teknikerler Birliği Genel Merkezi Resmi Hesaplarından birisine düzenli yatırılıp yatırılmadığını talep, 
takip ve kontrol eder. Teknikerler Birliği Genel Merkez Yönetim Kuruluna bilgi verir.  
5 – Teknikerler Birliği çalışmalarını ve tanıtımını temsilcisi olduğu il ve ilçelerde yaymak,  
6 – Tüm branşlardaki kamuda, özel sektörde ve serbest olarak çalışan Teknikerlerin, Teknikerler 
Birliğine üye olmalarını sağlamak. 
7 – Üyelere, Teknikerler Birliği tüzük hükümleri dahilinde yardımcı olmak. 

8 – Tekniker Meslektaşlarımızın zor ve iyi günlerinde diğer temsilci ve yardımcıları ile birlikte 

kendilerini ziyarete gidiniz. Örneğin Ölüm, Düğün, Sünnet vs. bu bilgileri Genel Merkezimize ulaştırınız. 
9 – Türkiye sathında her yıl farklı bir İlde gerçekleştirilen TEKNİKERLER BİRLİĞİ BAŞKANLAR 
KURULU TOPLANTISI’na katılmak, 



10 – Genel Merkeze bina alımı ve TEKNİKER EVİ MİSAFİRHANE VE SOSYAL TESİSİ’nin kuruluşu 
için İlinizdeki işadamları, sanayiciler, tüccarlar, hayırseverler ve üyelerin Teknikerler Birliği Resmi 
hesaplarına bağış yapılmasını teşvik etmek. Bağış yapacakları Genel Merkez Yöneticilerine bildirerek 
plaket töreni düzenlemek. 
11 – Üye Teknikerler ile istişarede bulunarak TEKNİKER ODALARI VE TEKNİKER ODALARI 
BİRLİĞİ’nin kuruluş çalışmalarına maddi manevi katkı sağlamak.  
12  – Temsilciliğin bulunduğu İl/İlçede her yıl, yılda en az bir defa Eylül – Aralık ayları arasında 
yemekli, eğlenceli toplantı organizasyonu çalışmalarını Genel Merkez ile birlikte koordineli yürütmek. 

13 –  “5 NİSAN TEKNİKERLER GÜNÜ” kutlamalarını teknikerlere duyurmak, 5 Nisan Teknikerler 

gününde gündüz MYO ve işadamları ile ortaklaşa konferans, panel, gece ise yemek ve müzikli eğlence 
tertip etmek, 
14 – Üyeleri ve Teknikerleri ilgilendiren konulardaki gelişmeleri Teknikerler Birliği Genel Merkez 
Yönetim Kuruluna iletmek, Teknikerler Birliği Yönetiminin uygulama ve kararları hakkında üyelere 
açıklayıcı bilgi vermek, üyelerin tüm öneri ve eleştirilerini değerlendirerek ivedilikle Teknikerler Birliği 
Genel Merkez Yönetim kuruluna bildirmek.  
15 – Teknikerler Birliği yayın organının ve promosyonlarının düzenli dağıtılmasını, okunmasını 
sağlayarak yayın giderlerinin karşılanması için reklam teminine çalışmak, yıllık takvim, ajanda, 
promosyon için reklam temin etmek. 
16 – Temsilcisi olduğu İldeki Meslek Yüksek Okulu Yöneticileri ile Teknikerler Birliği arasında 
koordinasyon sağlamak. 
17 – Meslek Yüksek Okulu Müdürlerini, Bölüm Başkanlarını sürekli ziyarette bulunmak, Meslek 
Yüksek Okulu Diploma törenlerine katılmak, MYO Okul birincisine Genel Merkez’in göndereceği 
başarı sertifikası/hediyeyi takdim etmek,  
18 – Adres değişikliği nedeni ile oluşan üye hareketlerinin izlenebilmesi, gereksiz yazışma ve yayın 
dağıtımının önlenebilmesi için başka İl/ilçeye tayin olan ya da il/ilçeden ayrılan üyeleri zamanında 
Teknikerler Birliği Genel Merkez Yönetim kuruluna bildirmek. 
19 – Bulundukları ilde Tekniker Derneği veya şubesi var ise bu derneklerden Genel Merkez Yönetim 
Kurulumuzu haberdar etmek. Bu Derneklerin Teknikerler Birliği Genel Merkezine iltihak etmesi için 
çalışmalar yürütmek. 
20 – Bulundukları ildeki Teknikerlerin Mesleki sorunlarını ve çözüm önerilerini içeren raporlar 
hazırlamak, ildeki üyelerin Görev, adres, sicil değişikliği, Ölüm, Kaza, Düğün, Nişan, Sünnet vs. 
haberleri ve Teknikerliğe ilişkin hukuki problemleri ile ilgili bilgilerin acilen Teknikerler Birliği Genel 
Merkez Yönetim Kuruluna duyurulmasını sağlamak. 
21 – Bulunduğu ildeki Mülki Amir, Belediye Başkanı, İl Müdürleri, Resmi Kurum ve Kuruluş 
Yöneticilerine ziyarette bulunarak, Teknikerler Birliği Genel Merkez Yönetim Kurulu faaliyetlerini 
duyurmak, sorunlarımızın çözümüne destek almak.  
22 – Genel Merkez Yöneticilerinin il/ilçe ziyaretlerinde karşılama heyeti oluşturmak, Genel Merkez 
Yönetim Kurulu Üyelerine refakat etmek. 
23 – Meslek Yüksek Okul mezunu olmayıp ta, Derneğe maddi ve manevi katkı sağlayacak olanların 
fahri üyelik çalışmalarını yürütmek. 
24 – Milletvekili ve Belediye seçimlerinde aday Teknikerleri Genel Merkeze bildirmek. 
25 – İl Milletvekilleri, İl ve İlçe Belediye Başkanlarına Meslek Yüksekokulları ve Teknikerler hakkında 
yazılı rapor takdim etmek, kamuoyu oluşturmak, teknikerlerin istihdam ve sorunlarının çözümü 
yönünde çalışma yürütmek, 
26 – Resmi internet sayfamıza İlinizin haberleri konusunda bilgilerin gönderilerek duyurulmasını 
sağlamak. 
27 – İl ve İlçelerdeki işadamı, sanayici ve tüccarların desteğini almak, 
28 – Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Organize sanayi bölgeleri, remi kurumlar, hastaneler gezerek 
Genel Merkeze Üye kazanımı sağlamak, tekniker İşadamlarını Genel Merkez Yönetim Kuruluna 
bildirmek. 
29 – Esnaf Odaları ve amacı teknikerlik faaliyeti haricindeki Derneklere üye olarak mesleki faaliyet 
yürüten teknikerlerin, Teknikerler Birliği Genel Merkezi’ne üye olarak mesleki faaliyetlerini yürütmek 
üzere kendilerine bilgilendirmelerde bulunmak, bu durumdaki meslektaşlarımızı yazılı rapor ile Genel 
Merkeze bildirmek, 
30 – İl Temsilci Yardımcısı ve İlçe temsilcisi ve yardımcısı olacak meslektaşlarımızı Genel Merkeze 
bildirmek. 
31 – İşadamı ve serbest olarak çalışan meslektaşlarımızın tespitini yaparak, üyeliklerinin ve mali 
desteklerinin Teknikerler Birliği Genel Merkezine alınmasını temin etmek.  
32 – Genel Merkezin yazılı onayı alınmış, yazılı basın açıklaması metnini yerel medyada kamuoyu ile 
paylaşmak, 



33 – İlinizdeki spor kulüplerini ziyaret ederek Tekniker meslektaşlarımızın sportif faaliyetlere katılımını 

teşvik ediniz, spor tesislerinden Teknikerlerin istifade etmesine çalışınız. 
34 – Bölgenizin Doğal Afet ve Felaketlerine karşı proje üretmeye çalışınız. Deprem, Sel, Toprak 
kayması, Deniz taşması, Yangın, Çığ vs. önlenmesi ve zararların en asgariye indirilmesi konularında 
rapor tanzim ediniz, raporları Mülki Amir ve Yerel Yönetimlere takdim ediniz. 
35 – Temsilcilik mahallindeki yer altı ve yer üstü zenginliklerinin ekonomiye kazandırılması, gıda – 
tarım – hayvancılık sağlıklı üretiminin artırılması, ulaşımın rahatlatılması, şehirciliğin gelişimi yönünde 
vs. projeler üretiniz, bu projeleri Mülki Amirlere ve Yerel Yönetimlere rapor olarak takdim ediniz, 

36 – Reklam temin edilerek takvim bastırıp, Üyelerimize, MYO’lara, Resmi Dairelere, berberlere, taksi 

duraklarına dağıtımını yapınız. Unutmayın ki reklam Temsilciliğinizin varlığını güçlendirecektir. 
37 – Sosyal medyada (FACEBOOK, TWITER vs..) yer alan tekniker gruplarının resmi olarak 
Teknikerler Birliği çatısı altında üye kayıtlarının gerçekleştirilerek mesleki faaliyetler ve mücadeleye 
davet edilmelerini sağlamak, 
38 – Temsilcilik faaliyet ve çalışmalarının temsilci@tekniker.org.tr adresine elektronik posta ortamında 
gönderilerek, www.tekniker.org.tr internet sitemizde yayımlanmasını sağlamak, 
39 – Temsilcilik dosyanızı zamanında ve düzgün olarak tutunuz. Bu dosyada Genel Merkez 
yazışmaları, Temsilcilik belgesi yazısı, gerçekleştirilen faaliyetlerin ıslak imzalı raporu, harcama 
belgelerinin suretlerini muhafaza ediniz.  
40 – Genel Başkanın vereceği diğer görevleri yerine getirmek. 

 
Göreve Son verme ve Yükümlülük 

Bu yönetmelik gereği yüklendiği görevleri yerine getiremeyen, Teknikerler Birliği tüzük ve 
yönetmeliklerindeki amaç ve ilkelerine, hukuki mevzuata aykırı çalışmalarda bulunanlar, üyeler 
arasında birliği sağlayamayan ve sorumlu bulunduğu mahaldeki üyelerin yazılı ve haklı şikayetleri 
üzerine temsilciler, Teknikerler Birliği Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından önce uyarılır buna 
karşın tutum ve davranışlarında düzelme görülmeyenlerin, terör ve yüz kızartıcı suçlara bulaşanların 
görevlerine son verilir. Durum kendilerine ve o İlin Mülki Amirliğine yazılı olarak bildirilir. 

Teknikerler Birliği Genel Merkez Yönetim Kurulu Temsilcilik Yönetmeliğinde güncelleme, 
değişiklik ve iptal etme hakkını saklı tutar. Bu Yönetmeliğin hükümlerini Teknikerler Birliği Genel 
Merkezi yürütür. 

 

Yazışma Adresimiz : 
 
Teknikerler Birliği Genel Merkezi  
Posta Kutusu: 188 Ulus Ankara 
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TEKNİKERLER BİRLİĞİ DERNEĞİ GENEL MERKEZİ 
TEMSİLCİ BAŞVURU FORMU 

 
 

T.C. Kimlik No :………………………………………………………………………… 
 
Adı   :………………………………………………………………………… 
 
Soyadı  :………………………………………………………………………… 
 
Mezun olduğu       Okul:……………………………………..  Bölüm: ………………… 
 
Temsilcilik Adresi :………………………………………………………………………… 
 
İlçe   :………………………………………………………………………… 
 
İl   :………………………………………………………………………… 
 
Temsilcilik Tel. :………………………………………………………………………… 
 
İş Adresi  :………………………………………………………………………… 
    
   :………………………………………………………………………… 
 
İş Tel.   :………………………………………………………………………… 
 
Ev Adresi  :………………………………………………………………………… 
 
   :………………………………………………………………………… 
 
Ev Tel.  :………………………………………………………………………… 
 
Cep Tel.  :………………………………………………………………………… 
 
e – Mail Adresi :………………………………………………………………………… 
 
 
  Teknikerler Birliği Derneği Genel Başkanlığı’na, 

Ankara 
 

Teknikerler Birliği Derneğinin  …….. sıra numaralı üyesiyim. Yukarıda yer alan bilgiler  
Şahsıma ait olup, tarafımdan doğru ve eksiksiz olarak doldurulmuştur.  
Teknikerler Birliği Derneğinin …………………………….............................................İli /  
……………………………….İlçesi ‘nde, Temsilci / Temsilci Yardımcısı olmak istiyorum. 
Gereği için arz ederim. …. / …. / 2017 
 

         Adı Soyadı 
 
         İmza 
 
 
 
 
 



TEKNİKERLER BİRLİĞİ GENEL MERKEZİ’NİN 
İL TEMSİLCİLERİNE SAĞLAYACAĞI İMKANLAR 

 
 

ÖN KOŞUL: 
Temsilci ve yardımcılarının aşağıdaki 1 maddede yer alan Başkanlar Kurulu Toplantılarına 
katılımlarında ücretsiz olarak yararlanabilmesi için,  
 
İl Temsilciliğin bulunduğu Şehirde; 
 
20 Üye var ve tümü aidatını ödemiş ise   Yalnızca İl Temsilcisi,  
40 Üye var ve tümü aidatını ödemiş ise  İl Temsilcisi ve 1. İl Temsilci Yardımcısı,  
60 Üye var ve tümü aidatını ödemiş ise  İl Temsilcisi, 1. İl Temsilci Yrd. ve 2. İl Temsilci 
Yrd. aynı anda bu hizmetlerden yararlanırlar. 
 
İlçe Temsilciliğinin bulunduğu İlçede; 
 
20 Üye var ve tümü aidatını ödemiş ise   Yalnızca İlçe Temsilcisi,  
40 Üye var ve tümü aidatını ödemiş ise  İlçe Temsilcisi  ve 1. İlçe Temsilci Yardımcısı,  
60 Üye var ve tümü aidatını ödemiş ise  İlçe Temsilcisi  ve 1. İlçe Temsilci Yrd. Ve 2. 
İlçe Temsilci Yrd. aynı anda bu hizmetlerden yararlanırlar. 
 
Temsilciler ve yardımcıları, temsilciliklerinin devamı süresince, temsilcisi olduğu 
Şehirdeki üye yıllık aidatlarının ödenmesi ve aidat borçları olmaması kaydıyla 1. 
Maddede yer alan imkanlardan her yıl ücretsiz olarak yararlanırlar.  
 
1 – Her yıl farklı bir ilde gerçekleştirilen Başkanlar Kurulu Toplantısına katılımlarınızda, 2017 
yılı için 1 gece misafirhanede konaklama yemek giderleriniz için 100 TL (Yüz Türk Lirası) 
harcırah ödenecek, ayrıca ilinize gidiş, dönüş toplamda km bazlı (http://www.asti.com.tr/rayic-
bedeller üzerinden) yol yardımı yapılacaktır,  
2 – Temsilciliğinizin bulunduğu mahalde yıl içerisinde yapacağınız faaliyetlere temsilcilik 
sahanızdaki o yılki temsilci bulunduğunuz ildeki/İlçedeki üyelerden toplam tahsil edilmiş aidat 
gelirinin  % 20’si fatura ibrazı karşılığında temsilcilik faaliyetlerinizde kullandırılacaktır. 
3 – Temsilcilerimizin sevinçli ve kederli günlerinde destek olunması,  
4 – Temsilcilerimizin iktisadi, mali ve ticari faaliyetlerine kolaylık sağlanması, 
5 – Temsilcilerimizin yürüteceği faaliyetlerde hukuk ve müşavirlik hizmetlerine destek 
sağlanması, 
6 – Genel Merkezimizin www.tekniker.org.tr adresinde fotoğraflı özgeçmişinizin yer alacağı 
ve sizin faaliyetlerinize ilişkin bilgi sayfası yer alacaktır. 
7 – Teknikerler Birliği İl Temsilcisi / İl Temsilci Yrd. Kimliği ve Belgesi düzenlenerek yazışma 
adresinize gönderilecektir. 

 
Teknikerler Birliği Genel Merkezi 
Necatibey Caddesi 66 / 8 Kızılay Ankara 
 
Teknikerler Birliği Yazışma Adresi 

Pk. 188 Ulus / Ankara 
 
Teknikerler Birliği Resmi Hesap Numaraları: 
 
P.T.T. POSTA ÇEKİ HESABI  
Hesap No:   88 88 06 ULUS MERKEZ PTT ANKARA 
 
ZİRAAT BANKASI MERKEZ ŞUBESİ 
TR 9700 0100 0001 3877 5607 5001 

http://www.asti.com.tr/rayic-bedeller
http://www.asti.com.tr/rayic-bedeller
http://www.tekniker.org.tr/

