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Petrol Yasas› Panel'i Düzenlendi

TMMOB Samsun ‹KK taraf›ndan, 28 fiubat 2007 Çarflam-
ba günü saat: 14:00‘de, DS‹ VII. Bölge Müdürlü¤ü Konfe-
rans Salonu‘nda konuflmac› olarak Elektrik Mühendisleri
Odas› Baflkan› Kemal Ulusaler‘in, Maden Mühendisleri
Odas› Mehmet Torun‘un, Jeoloji Mühendisleri Odas› Ge-
nel Sekreteri Dündar Ça¤lan‘›n kat›ld›¤› "Petrol Yasas›"
konulu panel düzenlendi.

Yeni Petrol Kanunu ile, AB mevzuat›na uyum sa¤lama ge-
rekçesiyle kamu yarar›ndan vazgeçilirken, uluslararas› flir-
ketler lehine yeni düzenlemeler getirilmifl ve kamu ad›na
petrol arama ve üretim faaliyetlerini yürüten Türkiye Pet-
rolleri A.O.‘n›n özellefltirilmesinin önü aç›lm›flt›r. Yasa de-
¤iflikli¤i ile, ülkemizde üretilen ham petrol ve do¤al gaz-
dan al›nan % 12.5‘lik devlet hissesi oranlar›nda büyük in-
dirimler yap›larak, buradan sa¤lanan mevcut gelirler %70
oran›nda düflürülerek ülke büyük gelir kayb›na u¤rat›lm›flt›r.

YEN‹ PETROL YASASI, ULUSAL ÖNCEL‹KLER‹M‹ZE
GÖRE DE⁄‹fiT‹R‹LMEL‹D‹R

6326 say›l› Petrol Kanunu yerine, 17 Ocak 2007 tarihinde
5574 say›l› Türk Petrol Kanunu TBMM‘de kabul edilmifl-
tir. Cumhurbaflkanl›¤› makam›n›n onay›na sunulan Ka-
nun, Cumhurbaflkan›m›z taraf›ndan baz› maddelerinin
yeniden görüflülmesi amac›yla tekrar TBMM‘ye iade edil-
mifltir.

Petrolde d›fla ba¤›ml›l›¤›n azalt›larak, ihtiyac›n olabildi¤in-
ce kendi do¤al kaynaklar›m›zdan karfl›lanma-s›n›n tek yo-
lunun, petrol arama faaliyetlerinin artt›r›larak yeni sahala-
r›n›n keflfedilip üretime al›nmas›yla olaca¤› aç›kt›r. Bu an-
lamda da ülkenin ham petrol ve do¤al gaz arama ve üre-
tim politikalar›n›n belirlendi¤i, kaynaklar›n de¤erlendiril-

mesinin siyasi tercihlerinin yap›ld›¤› yasal çerçeveyi belirle-
yen Petrol Kanunu ve bu kanunda yap›lacak düzenleme-
ler de büyük önem kazanmaktad›r. 

2004 y›l›nda toplam ham petrol ihtiyac›n›n % 8,7‘sinin
yerli üretimle karfl›land›¤› ülkemizde mevcut petrol saha-
lar›n›n ekonomik ömürlerini tamamlamas› ve yeni keflifle-
rin olmamas› sebebiyle petrol üretimimiz gide-rek düfl-
mekte ve kalan üretilebilir petrol rezervinin yeni kefliflerin
yap›lmamas› durumunda ve bu günkü üretim seviyesiyle
yaklafl›k 18 y›l içinde tüketilmifl olacakt›r.

Ülkemizin büyük ihtiyaç duydu¤u önemli enerji kaynakla-
r›ndan olan petrol ve do¤algaz, öncelikle kendi öz kay-
naklar›m›zdan sa¤lanmal›d›r.

Avrupa Birli¤i‘ne mevzuat uyumu gerekçesiyle, elektrik,
petrol ve do¤al gaz piyasa yasalar›ndan sonra, Petrol Ka-
nunu‘nda yap›lmas› düflünülen de¤ifliklikler ile tüm enerji
alanlar›ndan ve petrol sektöründen kamu kurulufllar›n›n
süreç içinde çekilerek, bu alan›n yabanc› flirketlere b›rak›l-
mas› düzenlemeleri tamamlanm›fl olacakt›r.

Petrol Kanunu‘nda yap›lmak istenen de¤iflikliklerle, AB
mevzuat›na uyum ad› alt›nda; kamu yarar›n› ve sektörde-
ki kamu kuruluflunu önceleyen korumac› yasa maddeleri-
nin mevcut yasadan ç›kar›lmas› amaçlanarak, yabanc› flir-
ketlere bir dizi kolayl›klar sa¤lanm›flt›r.

Cumhurbaflkan›m›z›n, kamu yarar› görmedi¤i gerekçesiy-
le tekrar görüflülmek üzere TBMM‘ye gönder-di¤i yasa-
n›n, ulusal öncelikler ve kamu yarar› göz önüne al›narak
kabul edilmesi ülkemizin lehine olacakt›r. Tüm milletvekil-
lerimizi ve halk›m›z› bu konuda duyarl› olmaya ça¤›r›yoruz.
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"MÜHEND‹SL‹K ET‹⁄‹" 

TMMOB Samsun ‹l Koordinasyon Kurulu (‹KK) taraf›ndan,
OMÜ Mühendislik Fakültesi konferans salonunda
18.01.07 tarihinde saat:14:00'de , TMMOB Baflkan
Dan›flman› Elektrik Mühendisi Orhan Örücü taraf›ndan
"Mühendislik Eti¤i" konulu konferans TMMOB ö¤renci
komisyonlar›n›n yo¤un kat›l›m›yla gerçeklefltirildi. 

TMMOB Baflkan Dan›flman› Orhan Örücü, mühendisli¤in
ne oldu¤u, ö¤rencilikten kopup mühendisli¤e geçifl
evresinde ve sonras›nda ne gibi trajikomik durumlarla
karfl›lafl›labilece¤i, bu süreçlerde nas›l bir durufl sergile-
mek gerekti¤i; bunlar›n hepsine ve yaflama dair, etik
kavram›n›n ne oldu¤u ve bu konuda üzerimize düflenin
ne olmas› gerekti¤i üzerine ak›c› bir anlat›mla yaflamdan
kesitler sunarak etkili bir konferans gerçeklefltirdi.

“Meslek ‹çi Egitim ve Belgelendirme-Yetkin
Mühendislik”
TMMOB Samsun ‹KK taraf›ndan, 09 Mart 2007 tarihinde,

OMÜ Mühendislik Fakültesi konferans salonunda konufl-

mac› olarak TMMOB ‹kinci Baflkan› Elektrik Mühendisi

Hüseyin Yeflil’in kat›ld›¤› "Yetkin Mühendislik" konulu

konferans düzenlendi.
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TEDAfi'ta ‹flçi Statüsünde Çal›flan Üyelerimiz
‹çin Taleplerimiz ‹lgililerine ‹letildi
TEDAfi Genel Müdürlü¤ü Ba¤l› Ortakl›klar›nda 4857 say›l› ‹fl Ya-
sas›'na tabii Geçici ‹flçi Mühendis (Belirli Süreli Hizmet Akdi im-
zalam›fl personel) olarak çal›flan üyemiz iflçi mühendislerin so-
runlar› TMMOB ortam›nda de¤erlendirilerek, mevcut sorunlara
çözüm üretmek ve bundan sonras› için oluflabilecek di¤er
olumsuzluklara engel olmak amac›yla, afla¤›daki görüfllerin ilgi-
li yerlere iletilmesi kararlaflt›r›lm›flt›r. 

Geçici ‹flçi Mühendislerin Sorunlar› Hakk›nda 
K›sa Bilgi:
TEDAfi taraf›ndan, KPSS veya D‹S s›navlar›n› kazanm›fl olmak
flart› ile de¤iflik illerde Geçici ‹flçi (Belirli Süreli Hizmet Akdi im-
zalam›fl personel) olarak çal›flt›r›lmak üzere 50 Mühendis, 50
‹dari Memur ve 500 Teknisyeni kapsayan personel al›m› ilan›,
2003 Y›l› Ekim Ay›‘nda ‹fl ve ‹flçi Bulma Kurumu‘na verilmifltir.
‹fle al›nan personel ile 10 Kas›m 2003 tarihinde yap›lan Sözlefl-
melerin bitifl süresi 31 Aral›k 2003 tarihi olarak belirlenmifl olup,
bu sözleflmede "geçici" statüsünün yer almas›na karfl›n, perso-
nelin "Hangi süre ile iflten ç›kart›lacaklar›" konusu yer almam›fl-
t›r. Dolay›s›yla, yaflanan belirsizlik etkin çal›flmay› engellemekte-
dir.

2004 y›l› içerinde TEDAfi taraf›ndan yine ayn› statüyle personel
al›m› yap›lm›fl olup; Teknisyen ve ‹dari Memur olarak al›nan per-
sonel ile "geçici iflçi statüsü"nde sözleflme yap›l›rken, Mühen-
dis olarak al›nan personel ile "daimi iflçi statüsü"nde (belirsiz
süreli) sözleflme yap›lm›flt›r. Geçici iflçi mühendis statüsündeki
personelin ücret art›fl oranlar› ve ödenme zamanlar› konusun-
da sorunlar yaflanmaktad›r. Bu kapsamdaki personelin 2004 y›-
l› Ocak ay› maafllar›nda bir art›fl sa¤lanmam›fl, bordrolara Tem-
muz ay› ücret art›fllar› yans›t›lm›flt›r. 2005 y›l› ücret art›fl› 01
Ocak 2005 tarihi itibariyle tüm kamu personeline uygulanma-
s›na karfl›n, henüz bu kapsamdaki personelin maafllar›na yans›-
t›lmam›flt›r.

01 Ocak 2004 tarihi itibariyle yap›lan yeni sözleflmede, 11 ay
süreyle uzatma vizesi TEDAfi Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan ba¤-
l› ortakl›klara bildirilmifl, sözleflmeye 11 ay çal›flt›r›l›p, 1 ay süre
ile zorunlu ücretsiz izin kulland›r›laca¤›na yönelik bir madde ek-
lenmifltir. 2004 y›l› içerisinde tüm 4857 say›l› Yasa ile çal›flan be-
lirli süreli hizmet akdi ile çal›flan (geçici iflçi) üyelerimiz zorunlu
ücretsiz izinlerini kullanm›fl durumda olup, halen kurum perso-
neli olarak çal›flmaktad›rlar. Baz› iflletmelerde, Müdür ve Müdür
Yard›mc›lar› haricinde, çal›flan tek Mühendis bu kapsamdaki
üyelerimizdir. Dolay›s›yla, 3-4 Mühendisin sorumlulu¤unu alan
ve yürütmesi gereken iflleri tek mühendis olarak yapmaya çal›-
flan bu mühendislerin 1 ay süre ile iflten ç›kart›lmalar›, sorumlu-
lu¤unu ald›¤› ifllerden 1 ay kopar›larak ifl ve iflçi hakimiyeti aç›-
s›ndan yetkinliklerini azaltmaktad›r. Bu durum, üyelerimize
ba¤l› çal›flan personelin mühendislere bak›fl aç›s›n›, sayg›s›n›
olumsuz yönde etkilemektedir.

Üyemiz ‹flçi Mühendisler Ad›na ‹stemlerimiz:
1) Öncelikle yasalarda belirtilen haklar›n› istemekteyiz. 
2) Üyemiz iflçi mühendisler TES-‹fi Sendikas›na 18 fiubat 2005

tarihinde kay›t yapt›rm›fl olup 2005 y›l› ‹T‹S toplu sözleflmesinde
kapsam d›fl› protokolüne sadece dahil olmalar›n› de¤il, bizzat
müdahil olmalar›n› istiyoruz.
3) Ücret adaletsizli¤inin ve dengesizli¤inin giderilmesini istiyo-
ruz. (Bu kapsamda; ifle bafllama ve ücret dereceleri, iflçinin ö¤-
renim durumuna ve fiili ifl hayat›na göre belirlenmelidir. ‹leri dü-
zeyde teorik ve uygulamal› teknik bilgi ve ihtisas› gerektiren ifl-
lerde ve bilfiil kendi ihtisas dal›nda çal›flan iflçilerin; yani en az 4
y›l e¤itim süreli ve devam mecburiyeti olan fakülte mezunu Mü-
hendislerin ücretleri ayr›ca belirlenmelidir. ‹flyerinde çal›fl›rken
bu diplomay› alan ve kendi ihtisas dal›nda çal›flan iflçiler de bu
maddeye intibak ettirilmelidir.)
4) Üyemiz iflçi mühendislerin idari görevlere gelebilmesini istiyo-
ruz. (Bu kapsamda; iflyerinde bilfiil çal›flmakla beraber, gere¤in-
de ve iflyerinin özelli¤ine göre, ifllerin teknik ve idari yönden yü-
rütülmesi ve iflçi gruplar›n›n idaresi amac› ile iflçiler aras›nda tah-
sil, liyakat, idarecilik niteli¤i ve k›demi dikkate al›narak üyemiz
iflçi mühendisler, Teknik fieflik ve Bafl Mühendislik vb. idari gö-
revleri yapabilmelidir.)
5) TEDAfi Genel Müdürlü¤ü bünyesindeki Ba¤l› Ortakl›klarda
çal›flan üyemiz iflçi mühendislere farkl› uygulamalar yap›lmama-
s›n› istiyoruz. 
6) Üyemiz iflçi mühendislerin "Kimlik" sorununun giderilmesini
istiyoruz. (Ücret konusu gündeme geldi¤inde memur statüsün-
deki mühendis meslektafllar›m›z ile iflçi mühendis arkadafllar›-
m›z k›yaslanmakta; tayin, seminer, dil kurslar›, yurtiçi-yurtd›fl›
vs. de¤iflik talepleri için ise, "iflçi" olduklar› ve memur meslek-
tafllar›m›z›n böyle bir uygulamadan rahats›zl›k duyaca¤› söyle-
nerek istekleri geri çevrilmektedir. Öte yandan, iflçi statüsünde-
ki teknik eleman ile di¤er iflçiler aras›ndaki ücret ve hiyerarfli ilifl-
kisi; memur statüsündeki teknik eleman ile memur statüsünde-
ki di¤er kamu çal›flanlar› aras›ndaki ücret ve hiyerarfli iliflkisi baz
al›narak düzenlenmelidir.)
7) 4857 say›l› ‹fl Kanunu‘nun 11. ve 12. maddeleri; Belirli ve Be-
lirsiz ‹fl Sözleflmesi‘nin tan›m›n›n ayr›m›n› ve dönüflümünü anlat-
maktad›r. ‹lgili maddelerin incelenerek, bu kapsamdaki üyemiz
iflçi mühendislerin durumlar›n›n hukuki çerçevede aç›kl›k ka-
zanmas›n› istiyoruz.
8) Hukuk çerçevesinde üyemiz iflçi mühendislerin yasal haklar›-
n›n kesin ve net bir flekilde belirlenmesini, özlük haklar›n›n ve
yetkilerinin tan›mlanmas›n› istiyoruz. 

‹fl Yasas› kapsam›nda görev yapan mühendislerin üstlendikleri
ve ifa ettikleri görev karfl›s›nda hak ve yetkilerinin aç›k flekilde
düzenlenmesi ve tüm haklar›n›n yasal güvenceye kavuflturul-
mas› "sosyal devlet" ve "hukuk devleti"nin bir gere¤idir. 

Sonuç olarak; TEDAfi Genel Müdürlü¤ü Ba¤l› Ortakl›klar›nda
4857 say›l› ‹fl Yasas›‘na tabii Geçici ‹flçi Mühendis olarak çal›flan
üyelerimizin sorunlar›n›n ivedilikle çözülmesi konusunda gere-
¤inin yap›lmas›n› istiyoruz. 

Sayg›lar›m›zla.
Mehmet So¤anc›
TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan› 


