
TEKNİKERLER BİRLİĞİ GENEL MERKEZİ 

Basına saygı ile duyurulur! 

7 – 8 Eylül 2009 tarihlerinde Trakya ve Marmara Bölgesinde meydana gelen ve bir çok ilimizi 
ve ilçelerini etkileyen sel felaketi can kaybı da dahil olmak üzere istenmeyen üzücü sonuçları 
gündeme getirmiştir. 

Hayatını kaybedenlere Allah’dan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ediyorum. Mal kaybına 
uğrayan vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 

Doğal afet ve felaketler elbette ki zaman zaman yaşanacaktır, ancak bilime ve eğitime dayalı 
teknik elemanların görev-yetki-sorumlulukları çerçevesinde yapacakları çalışmalar üzücü 
olayların en asgariye indirilmesinde çok önemli bir öneme sahiptir. 

Dere yatakları, heyelan alanları, fay hatları, deniz dolguları vs.. üzerine kondurulan yapılar, 
finansal kazancı, canlıların yaşamlarına tercih eden uygulamalar, her geçen gün artarak 
devam etmektedir. Üzücü olayların sonucunda ise ne bir muhatap ne de sorumlu bulmak 
olasıdır. 

Japonya’nın, Amerika’nın, Almanya’nın, Fransa’nın, İtalya’nın ve diğer gelişmiş ülkelerin 
kalkınmışlıkları Teknikerlerine vermiş oldukları değerle doğru orantılıdır.  

1992 yılında çıkarılan 3795 sayılı Kanun’da emredilen Görev-yetki-sorumluluk yönetmeliğinin 
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çıkarılmaması nedeniyle, ülkemiz insanları ve milli 
varlıkları doğal afet ve felaketlerde sürekli can ve mal kaybına uğramaktadır. 

1999 yılında yaşanan Marmara depremi, ardından Düzce depremi, Karadeniz de yaşanan 
sel ve heyelanlar, teknolojik düzenleme eksikliği ile çöken yapılar, yanan tesisler, patlayan 
tesisler, maalesef  1992 yılından beri T.C. Milli Eğitim Bakanlığının görevini yerine getirmesin 
de yeterli tesiri gösterememiştir.  

Görev-yetki-sorumluluk yönetmeliği konusunda topu Mesleki Yeterlilik Kurumuna atmak 
kolaycılıktır, konunun önemini yeterince kavrayamamaktır. Mesleki Yeterlilik Kurumunun, 
çıraklarla, belediye meslek edindirme kurs mezunları ile aynı kefede tarttığı Üniversite 
mezunu Teknikerlere vereceği sertifika ya da yeterlilik, üniversal öğretim kurumları olan 
Üniversitelerin verdiği niteliklerin ayaklar altına alınması anlamını taşımaktadır. Hiçbir 
akredite ve ya yeterlilik kurumu Üniversite eğitiminin üzerinde bir yetkiye sahip değildir. Bu 
uygulama Üniversite eğitiminin ruhuna aykırı bir uygulamadır. Teknikerler derhal yasal bir 
değişiklik ile Mesleki Yeterlilik Kurumu kapsamı dışına alınmalıdır. 

Amacımız durumdan vazife çıkarmak değildir, bilakis felaketler zincirine yeni halkaların 
eklenmesinin önüne geçmektir. 

Yaşanan bu acı felaketlerin sorumluluğunda 3795 sayılı Kanun’da emredilen Görev-yetki-
sorumluluk yönetmeliğini çıkarmayanların payları vardır. Herkes vicdan muhasebesi 
yapmalıdır. Adalet kurumları payı olanlardan er ya da geç hesabını mutlaka soracaktır. 

Ülkemizin teknolojik kaderi sadece Mühendislerin ve Mimarların eline teslim edilemeyecek 
kadar büyüktür ve de değerlidir. Her geçen gün çıkarılan yeni yönetmeliklerle Teknikerlerin 
ve Teknisyenlerin mevcut hakları tırpanlanmakta, Yöneticileri Mühendis ağırlıklı olan 
kurumlar tarafından tadil edilen mevzuatlarda, Teknikerler aleyhine çifte standart 
uygulanmaktadır. Bu mevzuatlar içerisinde İnşaat, Elektrik, Makine, İklimlendirme Soğutma, 
Harita ve Kadastro, Elektronik, Bilgisayar, Gıda, Ziraat, Diş, Veterinerlik, Av ve Yaban 



Hayatını Koruma, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, Su Ürünleri, Kimya Teknikerleri gibi 
yüzlercesini sıralamak mümkün.  

Ne kadar acıdır ki; Bu yaşanan haksızlıkların sonucunda insanların acı çekmesi ve 
vatandaşların aldığı teknolojik hizmetlerde teknolojik kartelin oluşmasına farkında olunmadan 
aracı olunmaktadır.  

Teknik hizmetlerde Mühendis hegemonyasına son verilmeli, Teknik elemanların bir aile 
bütünlüğü içerisinde görev-yetki ve sorumlulukları, Mühendis, Teknik Öğretmen, Tekniker, 
Teknisyen bütünlüğü içerisinde değerlendirilmelidir. 

Mezun 1.500.000. Tekniker, 2.100.000. Teknisyen, 100.000. Teknik Öğretmen yayımlanacak 
görev-yetki-sorumluluk yönetmeliği ile doğal afet ve felaketlerde daha etkin rol oynayacak, 
ülke ekonomisine ivme kazandıracaktır. 

Diğer taraftan, T.C. Anayasasının 135. Maddesinde yer alan mesleklerin, meslek odasının 
kurulmasına imkan tanınırken, Meslek Yüksek Okulu mezunu Teknikerlerin “TÜRK 
TEKNİKER ODALARI BİRLİĞİ” çalışmasına kayıtsız kalmak akıl işi değildir. T.B.M.M. yeni 
yasama yılında mutlaka Teknikerlerin Oda meselesini ele alarak Anayasal hakkı 
gerçekleştirmelidir.  

Başka acılar yaşamamak dileği ile, Teknikerler Birliği olarak Marmara ve Trakya Bölgesinde 
yaşayan vatandaşlarımızın acılarını paylaşıyoruz. Saygılarımla… 

09 Eylül 2009                              

 

Ertan Kılıç 

Teknikerler Birliği                                                                                            

Genel Başkanı 

 


