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Değerli Meslektaşım 

Bireylerin, aynı amaç etrafında birleşerek, ortak hareket etmesi yönünde, bilinen ilk yaklaşımı 
MÖ 551-479 yıllarında filozof Konfüçyüs dile getirmiştir. Yüzyıllar sonra “Amaç ve çıkarı bir olanlar 
ortak akıl altında birleşirse, başarı kaçınılmazdır” diyerek söylenmemişi söylemiyor, bir Bilgenin 
dediğini tekrarlıyoruz. 

Bireyin daha değerli ve daha güvenli olduğu geleneksel toplumda, aynı amaç için ortak hareket 
gerekliyse, sorunların devleştiği sanayi ve kent toplumunda zorunluluktur. Dernekler, toplumdaki 
örgütlenme özgürlüğünün bir simgesi ve göstergesidir. 

Sanayileşme ve yeni arayışlar tetikleyince, yaşam kentlerde yoğunlaştı. Bu yoğunlukta, kişinin 
yakın çevresi sıklıkla değişmeye başladı. Kentlerde, aile ve akrabalık bağları eski işlevlerini yerine 
getiremez oldu. Yüz yüze temasın getirdiği, yakın çevre ve komşuluk ilişkileri de kaybolunca, insanlar 
yalnızlığa itildi. Yönetimde etkin çok sayıda siyasi, bürokratik kuruluş ve yöneticiler, bireyi rakam, cisim, 
soyutlanmış nesneler gibi görmeye başladı. Sistemin yürümesi için gerekli olan ilişkilerde bile,kişi 
toplumun küçük ve önemsiz bir parçası olarak görüldü. 

Bu anlamsız yaklaşım ve yalnızlıktan kurtuluşun reçetesi, örgütlenmektir. Ortak görüş ve çıkar 
sahipleri, dernek çatısı altında güçlerini birleştirmeli. Derneğin gücü, diğer baskı grupları ve siyasi 
otoriteyi etkileyecek düzeye geldiğinde, dernek baskı grubu özelliğini kazanır. Asıl amacımız budur.  

Kişi ait olduğu grup içinde kendini ve çıkarlarını kolaylıkla ifade eder. Diğer baskı gruplarına 
karşı güvende hisseder. Grubun toplum hayatında ağırlığı, bireyin ağırlığından fazla olduğundan, 
çıkarlar ve görüşler, siyasal ve sosyal yapıda dikkate alınır. Ortak değerlere sahip bireylerle bir araya 
gelinmesi, yeni çevre, yeni arkadaşlıklar demektir. Arkadaşlık, yalnızlık ve olası yalnızlıkların ilacıdır. 

Meslek çeşitliliği, ihtisaslaşma, işbölümü ve ekonomik gelişmeler, çıkarları birbirleriyle çatışan 
grup ve sınıflar ortaya çıkardı. Bir arada yaşamak zorunda olan bu karmaşık yapının, üretim ve 
paylaşıma ne ölçüde katılacağını düzenlemek ve denetlemek ise siyasi otoritenin sorumluluğuna verildi. 

Siyasi otoritenin, her meslek grubuna hak ettiği yeri ve ederi verdiği bir dönem, hiç yaşanmadı. 
Yakın gelecekte yaşanmayacağı da aşikardır. Yaşanır, beklentisine girmek, kendimizi kandırmak olur. 
Ders alacağımız deneyimler yaşadık, Gücümüzce baskı grubu oluşturarak, herkesin haklısınız, 
hakkınızdır dediği Meslek Odası kurma isteğimizi TBMM’sine sunduk. Komisyonlarda, raflarda kaldı. 
Baskı grubu olarak gücümüzü test ettiler, yeterli görmediler. Diğer isteklerimizde de ölçü bu 
arkadaşlarım. Haklıya haksıza bakan yok. Kriter ‘‘kaç kişisiniz’’ olarak kabul görmüş. 3 milyon 
Teknikerin, birbirinden habersiz veya lokal birlikteliklerle verdiği mücadele derdimize çare olmuyor. 

Karar vericilerin, test etmeyi göze alamayacakları güce erişmek için, yapısal değişiklik kararı 
aldık. Ankara merkezli, şube şeklindeki teşkilat yapısına son vererek, bölgesel bir yapılanma planladık. 
Her ilde o ilin adıyla Teknikerler Derneği kurarak bölgelerde Federasyonlar oluşturacağız. 
Federasyonların katılımıyla “Türkiye Teknikerler Konfederasyonu” altında gücümüzü birleştireceğiz. 

Topyekün vereceğimiz mücadele, göstereceğimiz kararlılık, iş dünyasındaki yerimiz ve 
ederimizin belirleyicisi olacaktır. İşte bir çatı altında toplanmamız, bu noktada devreye girmektedir. 
Anayasa ve yasaların bize verdiği hakkı kullanarak, bir araya geliyoruz. Güçlü ve haklı bir yapıyla, 
düşünce ve görüşlerimizi çözüm mercilerine taşıyacağız. Mesleğimiz ve hizmet alanımızla ilgili karar 
verilen kurullarda, komisyonlarda temsil ve söz hakkımız olacak. Baskı gruplarının etkisiyle, elimizden 
alınan haklarımızı geri alacak, yeni yetkilerle iş üretecek, ürettiğimiz işin altına imzamızı atacağız. 

Ne olur ne olmaz, bir problemle karşılaşırım endişesiyle, Teknikerler Derneğinden uzak kalma. 
Hiçbir siyasi yapıyla bağımız, illegal hiçbir hareketle temasımız olmadı, olmayacak ta. Biz, kılı kırk 
yararak yola çıktık. 20 yıllık, pırıl pırıl bir geçmiş ve deneyime sahibiz. Sağlıklı bir altyapının üzerine, 
sayısı her yıl 200-250 bin artan, 3 milyon Teknikeri taşıyacak bir kurumun inşasına başladık. Amacımız 
mesleki varlığımız ve yeterliliğimiz doğrultusunda, iş edinmek, ülke kalkınmasına hizmet etmektir.  
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Derneğin bana ne faydası olacak ki? Düşüncesi, üyelik kararını verinceye kadar seni meşgul 
edebilir. Üye olmanın hazzını yaşayınca, bu düşünceyi unutacaksın. Nasıl böyle düşünmüşüm diye 
üzüldüğün zamanlar olacak. Bu yöndeki sorulara, artık sen cevap vereceksin. 

Dernekçilik bir gönül işidir ve özveri istemektedir. Esas olan, bireycilik ve bana ne kazandırır 
anlayışı değil, toplumculuk, katılımcılık ve ne verebileceğim anlayışıdır.  

Bireycilik, karanlıkta yaşamaya alıştırır, alışınca yetinirsiniz;  katılımcılık, daha iyi bir gelecek için 
umut verir, güç verir, yorulur kazanırsınız.  

Sizi azla yetinip sızlanmaya değil; ailen, mesleğin, geleceğin ve ülken için yorulup kazanmaya 
davet ediyoruz.  

     XXX 

Teknikerler Derneği, birlik ve beraberliğimizi yaşatacağımız, buluşma noktamız olacaktır. 

Teknikerler Derneği,geçmişle bugün, bugünle gelecek arasındaki köprü olacaktır.  

Teknikerler Derneği, MYO öğrencileri ve mezunları arasında, montörlük esasına göre yürütülen 
ilişkilerin, zirve yaptığı platform olacaktır. 

Teknikerler Derneği çatısı altında, büyük bir aile hedefimizdir. Bu ailenin bireyi olmak için 13-14 
yıl eğitim aldınız, emek verdiniz. Şimdi ait olduğun yerde olma, bu hakkı kullanma zamanıdır. Sensiz 
eksiğiz, yokluğunla işimize, geleceğine set çekmemelisin. 

Teknikerler Derneği, üyelerinin istem ve beklentileri doğrultusunda caba gösterir, çok seslilik ve 
toplumsal uzlaşmanın güvencesidir. 

Teknikerler Derneği, üyelerinin yardımlaşma, dayanışma, gelişme, geliştirme; kısaca hayatı 
paylaşma noktasındaki en büyük dayanağı olacaktır. 

Teknikerler Derneği, sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettirecek.  

Teknikerler Derneği, her yeni üyesiyle geleceğe daha güçlü ve emin adımlarla ilerleyecek, 
uzakları yakın, hayalleri gerçek edecektir. 

Teknikerler Derneği,  demokrat tavır ve mücadelenin, yaşayarak benimsendiği örnek bir yapı 
olacaktır. 

Teknikerler Derneği, gençlerin enerjisini, yılların deneyimiyle yoğurarak oluşturulan, idealist bir 
baskı grubu olacaktır. 

Teknikerler Derneği sen neyi istiyorsan onu yapacak. Olur mu? deme, beraber başaracağız. Bu 
çatı altında esas olan sensin. Herkes kadar yetkili ve sorumlusun. Hesap soracak, hesap vereceksin. 

Teknikerler Derneği, “Üyeye Hizmet Ülkeye Hizmettir’’ anlayışını benimsemiştir. 

Kendi geleceğini planlamayanlar, başkalarının planının parçası olurlar. A.Robbins 

Gelecekle ilgili, hiçbir sağlıklı planlamanın içerisine alınmadık. Bazı mesleklerin gölgesinde 
bırakıldık, işgücümüzün istismarı alışkanlık haline getirildi.  

Teknikerler Derneği, Teknikerlerin gelecek planlamasının yapılacağı merkez olacaktır.  

 

Değerli Meslektaşım, bu davete katılmamak için bir neden bulursanız, lütfen bizimle paylaşın. 
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