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TMMOB Bas›n Aç›klamalar›

Siyasal iktidarca, bilime, tekniğe ve hukuka aykırı
olarak hazırlanarak TBMM'ye sunulan ve sadece
AKP iktidarının milletvekillerince kabul gören
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Yasada
Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa, akademik ve
mesleki yeterlilikleri saptanmamış yabancılara
mimarlık, mühendislik ve şehir plancılığı hizmeti
sunabilme olanağı tanımakta idi.
Cumhurbaşkanlığı Makamına onay için sunulan yasa
değişikliği, bilimsel ve hukuksal boyutlarıyla
irdelenmiş, hukuk devleti ilkesi, eşitlik ilkesi, çalışma
özgürlüğü, ulusal çıkarlar ve kamu yararı yönünden
Anayasa'ya aykırılığı saptanarak TBMM'ye iade
edilmiştir.
Cumhurbaşkanlığı tarafından gösterilen duyarlılığa
teşekkür ediyoruz.
Bu yasanın veto edilen maddeleri yürürlüğe girseydi,
bu durum Türkiye'nin mühendislik, mimarlık ve şehir
plancılığı birikiminin yok olması anlamına gelecekti.
Bu yasanın çıkmaması için, başından beri yürütülen
mücadelenin sıra neferleri Oda Başkanlarımız ve
Yönetim Kurulu Üyelerine, Şube Başkanı ve Yönetim
Kurulu Üyelerine, İl Koordinasyon Kurulları
Sekreterlerimize ve örgütlü üyelerimize, mesai ve
yol arkadaşlarıma, TMMOB dostlarına TMMOB
Yönetim Kurulu adına teşekkür ediyorum.
Bu örgüt sizlerle büyüyor.

Mehmet So¤anc›
TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan›

VETO ED‹LEN “YABANCILARINN
ÇALIfiMA ‹Z‹NLER‹ HAKKINDA
YASADA DE⁄‹fi‹KL‹K YAPILMASINA
DA‹R YASA” B‹R DAHA TBMM
GÜNDEM‹NE G‹RMEMEL‹D‹R! TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı,

Sivas katliamının yıldönümü nedeniyle bir basın
açıklaması yaptı.
Bu yıl Sivas katliamının 14. yılı.
Bundan 14 yıl önce, 2 Temmuz 1993 günü Sivas'ta
Madımak Otel'de, yakılarak katledilen insanlarımızın
aydınlık yüzleri gözlerimizin önünde. O gün Sivas'ta
yaşananlar, dün yaşanmışçasına aklımızda.
TMMOB, her 2 Temmuz'da olduğu gibi, bu yıl da,
dost örgütler ile birlikte omuz omuza duracak.
O gün beynimizde yine Sivas'ta yanan o aydınlık
yüzlerin ışığı olacak. O gün hep birlikte, hep bir
ağızdan ve her şeye inat; "Başka Bir Yaşam, Başka
Bir Türkiye, Başka Bir Dünya Mümkün" diyeceğiz.
O gün yine dostlarımızla birlikte sesimizi
yükselteceğiz:
" S i v a s ' ı  u n u t m a d ı k ,  u n u t m a y a c a ğ ı z ,
unutturmayacağız."

Mehmet So¤anc›
TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan›

S‹VAS'I UNUTMADIK,
UNUTMAYACA⁄IZ,
UNUTTURMAYACA⁄IZ!

Komisyonlar›m›z›n fiube
Çal›flmalar›na Daha Aktif
Kat›lmalar›n› Bekliyoruz.
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TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan› Mehmet
So¤anc› 27.07.2007 tarihinde LPG sektöründe
çal›flanlar›n e¤itimi konulu bas›n aç›klamas› yapt›.

Ülkemizde LPG Sektörü, hacim olarak yaklaşık 3,5
milyon ton LPG üretimi ve yüz binlere varan çalışanı
ile büyük bir sektör olarak değerlendirilmektedir.

Ülkemiz genelinde oldukça yaygın bir ağa sahip olan
sektörün kendi içerisinde de birçok sorunla karşılaştığı
açıktır. Özellikle sektörde yaşanan nitelikli personel
istihdamının ulaştığı boyut sektörün en büyük
sorunlarından birini oluşturmaktadır. Bilindiği üzere
bu ve benzer sektörlerde çalışanların eğitimi ve
belgelendirilmesi artık ulusal ölçekte bir ihtiyaç
olmaktan çıkmış uluslar arası bir zorunluluk halini
almıştır.

LPG Dolum Tesislerine nazaran özellikle Oto gaz
istasyonlarının gerekli güvenlik önlemlerinden yoksun
oluşu, sorumlu müdür bulunmayışı veya ehliyetsizliği
ve tüp dolumundan taşınmasına kadar görev alan
diğer çalışanlarda yaşanan eğitimsizlik ile tüketici
bilinci eksikliği birçok faciaya yol açmakta,
patlamalar, yangınlar ve ölümler yaşanmaktadır.

Bu nedenle bu alanda görev alacak sorumlu müdür
dâhil bütün personelin tanımlı faaliyetlerine göre
verilecek eğitimlerle; sektördeki teknolojik
gelişmelerin takibi, can ve mal güvenliğinin
sağlanması, hizmet kalitesinin artırılması, mesleğin
gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışların

LPG sektöründe çal›flanlara e¤itim
seferberli¤imiz sürüyor...

TOPLUMUMUZU GÖREVE
ÇA⁄IRIYORUZ!

kazandırılması, çevreye verilebilecek zararın ve
ekonomik kayıpların önlenmesi önemli bir konu
halindedir.

Bu ihtiyaçtan hareketle, kuruluş yasaları ve ana
yönetmelikleri gereği kamu denetimi ve toplum yararı
doğrultusunda faaliyet yürütme görevi olan
Birliğimize bağlı odaların girişimleri ile LPG
sektöründe görev yapanların eğitimlerinin sağlanması
doğrultusunda gerekli bazı yasal düzenlemeler
yapılmıştır.

Ülkemizde kullanımı hızla yaygınlaşan sıvılaştırılmış
petrol gazlarının tüketiciye ekonomik, kaliteli ve
güvenli ulaşması ve sektördeki faaliyetlerin bu
kapsamda düzenlenmesi, yönlendirilmesi, gözetimi
ve denetimi amacıyla 02.03.2005 tarihinde 5307
sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası
Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu yasa ile sektörde
çalışanların eğit imleri  de düzenlemiştir.

Yasanın 15. maddesi ile LPG sektöründe görev yapan
sorumlu müdür, tanker şoförü, dolum personeli, tüp
dolum personeli, tüp dağıtım araçlarının şoförleri ve
tüp dağıtım personeli, tanker dolum personeli, test
ve muayene elemanları ve oto gaz LPG dolum
personeli, pompacılar ile tesisat, projelendirme ve
imalatında görev alan diğer çalışanların, Birliğe bağlı
ilgili odalar tarafından eğitilmesi zorunlu hale
getirilmiştir.

Yasa gereği TMMOB ile Enerji Piyasası Düzenleme
Kurulu tarafından birlikte hazırlanan "Sıvılaştırılmış
Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim Yönetmeliği"
de 25 Mart 2006 tarih ve 26119 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda Birliğe bağlı ilgili odalarımız, LPG
sektöründe bulunan kurum ve kuruluşlarla da
paylaşarak, kamu yararı doğrultusunda, sıvılaştırılmış
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petrol gazlarının kullanıcılara ekonomik, kaliteli ve
güvenli bir şekilde ulaştırılması hedefiyle çalışanların
eğitimi hazırlıklarını tamamlamış ve eğitimlere
başlamıştır. Ancak belirtmek gerekir ki, bu konudaki
başvurular yetersiz düzeylerde yürümektedir. Öte
yandan EPDK'nın LPG istasyonlarında Sorumlu
Müdür belgesi arama süresini 30.06.2007, diğer
çalışanlardan 31.12.2007 tarihine dek uzatması bu
başvuruların yeterli düzeye ulaşmamasına neden
olmuştur.

27 Nisan 2007 tarihinde gelinen durumun
değerlendirilmesi ve yapılmakta olan ve bundan sonra
yapılabilecek faaliyetlere ilişkin EPDK temsilcileri
ile sektörün tüm bileşenleri ve Birliğe bağlı ilgili oda
yöneticilerinin katıldığı bir toplantı düzenlenmiştir.
Yapılan görüşmelerde, tanımlanan yasal süreler içinde
personel eğitimlerinin hızla ele alınması ve
tamamlanması konusunda sektör temsilcileri de
olumlu tavır geliştirmişlerdir.

Birliğimize bağlı odalarımızın sektör temsilcisi
kuruluşlarla kurduğu olumlu ilişkiler ile bu süreç
bugün ülke genelinde bir "Eğitim Seferberliğine"
dönüştürülmüştür.

TMMOB bünyesinde yetkilendirilen Çevre, Kimya,
Petrol ve Makina Mühendisleri Odalarımızca verilen
eğitimlerin katılımcı sayısı Haziran 2007 sonu
itibarıyla otuzbeşbine ulaşmıştır.

Sorumlu Müdür Kursu Katılımcı Sayısı 3925
LPG Teknik Personeli Kursu Katılımcı Sayısı 11238
LPG Taşıma Personeli Kursu Katılımcı Sayısı 1899
Tüplü LPG Dağıtım Personeli Kursu Katılımcı Sayısı
11073
LPG Dolum ve Boşaltım Personeli Kursu Katılımcı
Sayısı 6752
Toplam 34887

Burada vurguluyoruz:

Yurttaşlarımızın, evlere tüplü dağıtım yapan LPG
dağıtımı yapanlardan, araçlara LPG dolum ve boşaltım
yapanlara kadar tüm çalışanlara; eğitim belgelerini
sormaları gerekmektedir. Aynı şekilde LPG oto gaz
istasyonları ile dolum tesislerinde görevli "Sorumlu
Müdürler"in de eğitimden geçmiş ve belgelendirilmiş
olmaları gerekmektedir. Eğitimler konusunda firma
ve kuruluşlar ile çalışanlar yanı sıra bizzat tüketiciler
de duyarlı davranmalıdır. Eksik, ihmal ve kusurlara
karşı tüm toplum olarak tavır alınmalıdır.
Bu sektördeki birikmiş sorunların altından ancak
böylesine bir işbirliği ve hızla yürütülecek bir eğitim
seferberliği ile kalkılabileceğini biliyoruz.

TMMOB üzerine düşeni yapıyor, yapmaya devam
edecek.

Mehmet So¤anc›
TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan›

Duyuru!
Üyelerimizle ilgili

evlilik, do¤um, vefat,
terfi, iflyeri de¤iflikli¤i
haberlerini Odam›za

bildirmenizi
bekliyoruz.


