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TMMOB Petrol Mühendisleri Odası 31. Olağan Genel Kurulu 22 Şubat 2020 tarihinde Ankara ‘da
toplanarak, ülkemizde mesleğimizin tarihsel gelişimini, mesleğimizle ilgili eğitim alanında ve
sektörde yaşanılan sorunları ve bu sorunları belirleyen dünya ve ülke düzlemindeki gelişmeleri,
odanın ülkemizde yaşanan sektördeki büyük değişimler sonucu evirilmesi gereği ve bu kapsamda
üyelerle iletişim konusuna ilişkin düzenlemeleri tartışmıştır.
Genel Kurul, dünyada ve ülkemizde önemli olayların yaşandığı bir dönemde toplanmıştır. Sanayi
devrimleriyle başlayan teknolojik gelişmeyle birlikte artan enerji ihtiyacı ve güvenliğine bağlı olarak
yüzyılını aşkın süredir devam eden enerji savaşları tüm hızıyla devam etmektedir.
Dünya enerji tüketiminin bugün %54’ü petrol ve doğal gazdan sağlanmakta, bu yüksek oranın 2040
yılında bile %52 kalacağı öngörülmektedir. Buna bağlı olarak kapitalist dünyanın lideri emperyalist
ülkeler, Ortadoğu’da hegemonyalarını devam ettirme adına Büyük Ortadoğu Projesi ile Irak’ta,
Suriye’de bölge halkları arasında düşmanlığı körükleyerek soğuk ve sıcak savaşları sürdürmekte,
ülkemiz için büyük tehdit olmaya devam etmektedirler. Doğu Akdeniz’de hukuksuz bir şekilde
ülkemiz hakkını gasp ederek GKR tarafını desteklemektedirler.
Ülkemizde 1930 yıllarda başlayan petrol arama faaliyetleri, 1935 de MTA’nın kurulması, 1948
Raman’da petrol keşfi, 1954 de PİGM ve TPAO’nun kuruluşu ile petrol sektörünün gelişmesi
başlamıştır. Bunun sonucu petrol mühendisi ihtiyacının doğmuş, 1961 İTÜ, 1965 de ODTÜ Petrol
Mühendisliği Bölümleri kurulmuştur. Bu 2 kaliteli üniversitenin nitelikli mühendisler yetiştirmesi
ülkemizde petrol sektörünün sağlıklı ve kaliteli gelişimini sağlamıştır. Bunun güzel bir örneği TPAO
olmuştur. Kuruluşunun 30.yılında 1984’te TPAO, ülkemiz petrol sektörünün lokomotifi olurken
dünyanın büyük şirketleri arasında da yerini almıştır. Fakat, 24 Ocak 1980 kararlarıyla başlayan
neoliberal kapitalist politikaların ilk kurbanı da TPAO olmuş, başarısındaki etken olan dikey
yapılanma parçalanmış, zamanla parçalar özelleştirilmiş ve TPAO gittikçe küçülmüştür. Doğu
Akdeniz’de GKR adına arama faaliyetleri yapan Dünya devi olan İtalyan Eni şirketiyle aynı yıllarda
benzer yapıda kurulmuş olan TPAO kıyaslandığında Eni ile arasında çok büyük fark oluştuğu
görülmektedir. Bunun nedeni, neoliberal kapitalist dünyanın küreselleşme adı altında gelişen yeni
ekonomik yapısında ne yazık ki ülkemizin teknoloji üreten yerine kullanan yani pazar olan yapısıdır.
Bu olumsuzluğun yanında son yıllarda TPAO’nun deniz sismik ve sondaj gemileri satın alması ve
Akdeniz’de sondajlara başlaması doğru bir hamle olup ülkemiz için stratejik öneme sahiptir.
Beklentimiz TPAO’nun tekrar dikey yapıda organize olması ve kendi donanımımız ile kendi
mühendis gücümüz ile arama işlemlerini gerçekleştirmesidir. Toplam enerji tüketiminde %76,
petrol ve doğal gaz tüketiminde ise % 94 dışa bağımlı olmamız bunun ne kadar önemli olduğunu
göstermektedir.
2008 yılında çıkan jeotermal kanunuyla MTA jeotermal sahaları ihaleyle özel sektöre satmaya
başlamış, biranda jeotermal sektörü devletin verdiği teşviklerle hızlı bir büyüme göstermiştir. 2008
yılında petrol fiyatlarının da hızlı yükselmesiyle dünyada ve ülkemizde PDGM ihtiyacı doğmuş,
mühendis ücretleri artış göstermiştir. Diğer yandan jeotermal sektöründeki yerli yatırımcılar tekstil ve
inşaat kökenli olup petrol sektörünü bilmedikleri için mühendislere ödenen ücretleri çok yüksek
bularak bundan kaçınmaya çalışmışlardır. Yaşanan bu durum sonucu sırasıyla İskenderun, Batman,
Erzurum ve İzmir de yüksek kontenjanlı, bazılarında çift öğretimli PDGM bölümleri açılmıştır. 2014

yılından itibaren petrol fiyatlarının düşmesi, yaşanan ekonomik kriz, jeotermal sektöründe kamudan
başlayan hatalar zinciri sonucu jeotermal sektörünün yavaşlamasına neden olmuş, bunlara fazla
sayıda mezunlar eklenmesiyle mesleğimizde işsizlik sorunu başlamıştır.
Rafinerilerin özelleşmesi ve sayısının artmasıyla rafineride çalışan PDGM sayısı artmaya
başlamıştır. LPG Sorumlu Müdürlüğü, Terminal Müdürlüğü gibi işler de eklenince PDGM’lerin
çalıştığı sektör sayısında artış olmuştur. 2019 sonu itibarı ile 1424 üyemizin 552 si sektörlerde
çalışmaktadır. Bunun 336’sı özel, 216’sı kamuda çalışan üyedir. PMO, kamunun yanında özel
sektörde çalışan meslektaşlarına yönelik daha fazla etkinlik yapmalıdır. Bunun da ilk adımı etkili bir
iletişimden geçmektedir. Bu kapsamda başlatılan yeni web sitesi çalışmaları ivedi olarak
geliştirilmeli, üyelerin etkin kullanacağı, yararlanacağı ortam sağlanmalıdır.
21.IPETGAS’ın iptal olması nedeniyle ülkemizde 5 yıldır petrol kongresi gerçekleşmemiştir. Bunun
üzerine 26-28 Ekim 2020 de ODTÜ PDGM de “TÜRKİYE IV. BİLİMSEL VE TEKNİK KONGRESİ”
düzenlenecektir.
Yönetim Kurulu olarak, Odamızı, mühendisliğin evrensel değerleri ile ülkemizin ve toplumumuzun
yararını birleştiren anlayışına sahip çıkan, önceliği “mühendislik ilkelerini korumak ve yüceltmek
olan” bir anlayışla yönetmeyi hedefliyoruz. Mühendislik meslek onurunun zedelenmesine, aşırı ve
güvencesiz çalışmaya, emeğimizin ucuzlatılmasına, eğitimin kalitesinin düşmesine karşı yönetim
olarak etkin bir meslek örgütü oluşturmak öncelikli hedefimizdir.
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