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LPG PİYASASINDAKİ LPG PİYASASINDAKİ 
EĞİTİMSİZ İȘ GÜCÜNE EĞİTİMSİZ İȘ GÜCÜNE 

DİKKAT DİKKAT 
Sıvılaștırılmıș Petrol Gazı (LPG) sek-
töründe yașanan kazalar ve eğitimsiz 
personel sorunu 2006 yılında da de-
vam etti. Konuya ilișkin TMMOB’ye 
bağlı odaların ilgili personelleri eği-
timlerine, LPG șirketleri maliyetleri 
artırdığı gerekçesiyle ilgi göstermedi. 
Sıvılaștırılmıș Petrol Gazları Piyasası 
Kanunu ve ilgili yönetmelikler fi ilen 
uygulanamıyor. 

Ülkemizde kullanımı yaygınlașan 
sıvılaștırılmıș petrol gazlarının 
tüketiciye ekonomik, kaliteli ve 
güvenli ulașması ve sektördeki 
faaliyetlerin bu kapsamda düzen-
lenmesi, yönlendirilmesi, gözetimi 
ve denetimi amacıyla, 5307 sayılı 
Sıvılaștırılmıș Petrol Gazları Piya-
sası Kanunu ve Elektrik Piyasası 
Kanunu’nda Değișiklik Yapılmasına 
Dair Kanun 2 Mart 2005 tarihinde 
yayımlanmıștı. 

Kanunun 15. maddesi ile “LPG piya-
sasında görev yapan sorumlu müdür, 
tanker șoförü, dolum personeli, tüp 
dolum personeli, tüp dağıtım araçla-
rının șoförleri ve tüp dağıtım perso-
neli, tanker dolum personeli, test ve 
muayene elemanları ve otogaz LPG 
dolum personeli, pompacılar ile tesi-
sat, projelendirme ve imalatında gö-
rev alan diğer personelin”, Türk Mü-
hendis ve Mimar Odaları Birliği’ne 
(TMMOB) bağlı ilgili meslek odası 
tarafından eğitilmesi zorunlu hale 
getirilmiști. Kanunun 15. maddesi 
ile eğitime ilișkin esas ve usullerin 
yer alacağı yönetmeliğin TMMOB 
ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 
(EPDK) tarafından ortaklașa hazırla-
nacağı hükme bağlanmıștı. 

TMMOB ile EPDK tarafından ya-
pılan hazırlıklar sonucunda, EPDK 
25 Mart 2006 tarihli Resmi Gaze-
te’de Sıvılaștırılmıș Petrol Gazları 
Piyasası Eğitim Yönetmeliği’ni 
yayımlamıștı. Yönetmelik ile LPG 
piyasasında görev yapacak olan so-
rumlu müdürler ve diğer personelin 
eğitimi ve belgelendirilmesi zorun-
lu hale getirilmiș, eğitim konuları 
belirlenmiș ve eğitimlere ilișkin 
uygulamalar konusunda TMMOB 
ve TMMOB’a bağlı ilgili odalara 
görev verilmiști.

TMMOB: Yasa Fiilen TMMOB: Yasa Fiilen 
UygulanmıyorUygulanmıyor
EPDK’nın LPG piyasasında çalıșan 
personelin eğitimi ve sertifi kalan-
dırılması konusunda TMMOB’ye 
bağlı odaların uygulamalarına iliș-
kin 12 Aralık 2006 tarihli yazısına 
TMMOB Genel Sekreter Vekili Ha-
kan Genç imzasıyla bir yanıt gönde-
rildi. EPDK’ya yanıt veren TMMOB, 

uzmanlık ayrımı gereği her meslek 
mensubunun; üyesi olduğu Oda 
tarafından belgelendirildiğini anım-
satarak, mesleğini uygulayan meslek 
mensubunun, mesleki bakımdan ken-
di odasına karșı yasal sorumlukları 
bulunduğu vurgulandı. 

Meslek içi eğitim ve belgelendirmenin 
Odaların sorumluğunda olduğu kay-
dedilerek, Makina, Çevre, Kimya ve 
Petrol Mühendisleri Odalarının eğitim 
vermemek için altyapı hazırlıklarını 
tamamladıklarının altı çizildi. 

Odaların kendi meslek mensuplarına 
eğitimlere ilișkin duyurularda bulun-
duğu belirtilen yazıda, talep eden bir 
üyenin eğitim alamama durumunun 
söz konusu olmadığı kaydedildi. 
Odaların sektörden yeterli bașvuru 
olmadığından șikayet ettikleri ifade 
edilerek, sektörün sorumlu müdür-
leri ve personelin eğitimini maliyet 
unsuru olarak gördüğüne ve yasanın 
uygulanmasını fi ilen engellendiğine 
dikkat çekildi. 

çalıșma dünyasından
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Asgari Ücret Uygulaması Asgari Ücret Uygulaması 
Yazıda EPDK’nın LPG sektöründe 
çalıșan mühendislere ilișkin Odaların 
belirlediği asgari ücret uygulamasına 
yönelik itirazlarına ise, șöyle yanıt 
verildi: 

“Belirttiğiniz asgari ücret konusu 
ise, tamamen yasal olup, hukuka 
uygundur. Rekabet Kurumu’nun, 
asgari ücret uygulamasını Re-
kabetin Korunması Hakkındaki 
Yasa’ya aykırı gören kararı Bir-
liğimizce dava konusu edilmiș ve 
Danıștay 10. Dairesi 2003/2705 
sayılı kararıyla yürütmenin 
durdurulmasına karar vermiștir. 
Rekabet Kurumu’nun yapmıș 
olduğu itiraz da Danıștay İdari 
Dava Daireleri Genel Kurulu’nca 
(İDDGK, Dosya No:2004/93) 
reddedilmiștir. Dolayısıyla as-
gari ücrete ilișkin șikayetin, bu 
konuda daha önce verilmiș mah-
keme kararı bulunması nedeniyle 
tartıșılmasına gerek olmadığı ka-
nısındayız.”

EPDK’da Tip Sözleșme EPDK’da Tip Sözleșme 
Rahatsızlığı Rahatsızlığı 
LPG piyasasında çalıșan mühen-
dislerden odalarınca istenilen tip 
sözleșme uygulamasının, “sözleșme 
serbestisi” ilkesine aykırı olduğunu 
ileri süren EPDK’ya “Meslek men-

suplarının ișverenle imzaladıkları 
sözleșmelerde hizmetin kapsamı ve 
ücretin belirlenmiș olması yeterli 
olup, taraflar yapacakları sözleșme-
leri istedikleri șekilde düzenleyebi-
lirler. Bu anlamda sözleșme serbes-
tisini kısıtlayan bir durum olmadığı 
gibi, aksine sözleșme yapılmasının, 
meslek mensubu ile ișveren arasında 
ileride ortaya çıkabilecek sorunların 
en aza indirilmesini sağlaması yönün-
den de koruyucu bir uygulama olarak 
görülmesi gerekir” yanıtı verildi. 

Tüm mühendislik alanlarında uzun 
süredir kullanılan tip sözleșme uy-
gulamasının, sadece LPG sektörüne 
yönelik olmadığı belirtilen yazıda 
șöyle denildi: 

“Sorumlu müdürlük hizmeti, bir 
nevi iș güvenliği mühendisliği 
hizmeti olup, sorumluluk yașam 
ve sağlık hakkıyla doğrudan 
ilintilidir. Tarafların sorumlulu-
ğunu hatırlatan bir sözleșmeden 
piyasanın rahatsızlık duyması 
gerçekçi değildir. Tip sözleșme 
uygulamasının bilimsel ve teknik 
yönü ağır basan mühendislik hiz-
metini alan ișveren ve tüketicilerin 
alacakları hizmetin sorumluluğu 
hakkında fi kir sahibi olmalarına 
da olanak sağlamakla birlikte, 
meslek mensubunun denetimini 
de kolaylaștırmaktadır”.

LPG’DE EĞİTİMSİZLİK LPG’DE EĞİTİMSİZLİK 
CAN ALDICAN ALDI

Ankara İpragaz Tüp Dolum Tesisi’nde 
yașanan patlamada bir ișçi hayatını 
kaybetti. Makina Mühendisleri Odası 
(MMO) söz konusu dolum tesisinde 
“eğitimli uzman personel” bulunma-
dığını bildirdi. 

MMO Yönetim Kurulu Sekreteri Ali 
Ekber Çakar, 6 Ocak 2007 tarihinde 
Sarayköy-Kazan’da bulunan Ankara 
İpragaz Tüp Dolum Tesisi’nde yașa-
nan patlama ile ilgili basın açıklaması 
yaptı. 

Sarayköy kazasında bir ișçinin hayatını 
kaybettiğini ifade eden Çakar, Ankara 
İpragaz Dolum Tesisi’nde eğitimden 
geçmiș görevli bir “sorumlu müdür” 
bulunmadığı gibi, eğitimden geçmiș 
bașka bir personelin de bulunmadı-
ğının tespit edildiğini bildirdi. 

Çakar, yaptırılması gereken personel 
eğitimlerine karșı firmalarca direnç 
gösterilmesinin, LPG dolumundan 
tașınmasına, trafikteki araçlara ve 
mutfaklarımıza dek uzanan can ve mal 
güvenliğini riske attığını kaydetti. 

LPG sektörünün eğitim taleplerinin 
MMO tarafından karșılandığını dile 
getiren Çakar, “Ancak üzülerek belirt-
mek gerekir ki, söz konusu eğitimler 
LPG piyasasındaki yüz binlerce per-
soneli kapsaması gerekirken, konuyla 
ilgili bütün duyurularımıza rağmen, 
ilgili firma ve kișiler, bu piyasadaki 
personelin eğitimleri konusunda ge-
reken duyarlılığı göstermemișlerdir” 
diye konuștu.

EPDK’yı personel eğitimleri için ön-
görülen süreleri uzatarak, can ve mal 
güvenliğini riske atmaması konusunda 
uyaran Çakar, MMO’nun söz konusu 
eğitimleri için LPG șirketlerini, Tür-
kiye genelindeki 110 Makina Mühen-
disleri Odası șube ve il/ilçe temsilci-
liklerine bașvurmaya çağırdı. 


