
TMMOB PETROL MÜHENDİSLERİ ODASI 

31. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURULU 

 

TMMOB Petrol Mühendisleri Odası 31. Olağan Genel Kurulu, çoğunluk aranmaksızın 22.Şubat.2020 

tarihinde, Mustafa Kemal Mahallesi, 2152. Sokak, Kent İş Merkezi, No: 2/2 Çankaya/Ankara 

adresindeki Oda Genel Merkezinde toplandı.  

Gündemin 2.maddesine göre Divan Kuruluna sözlü öneri ve oybirliği ile Divan Başkanı Haldun Sucuka, 

Başkan Yardımcısı Levent Oral, kâtip üyeliklere Berk Bal ve Özgür Fırat Akel seçildiler. 

Divan Başkanı Haldun Sucuka, Gündemin 3. Maddesine göre katılımcıları saygı duruşuna davet etti. 

İstiklal Marşı okundu. TMMOB Gözlemcisi Ekrem Poyraz tanıtılarak gündeme devam edildi. 

Divan Başkanı Haldun Sucuka gündem maddelerini okumuş ve hakkında öneri olup olmadığını 

sormuştur. Gündemin 8. ve 9. maddelerinin yer değiştirilmesi önerildi. Oy birliği ile kabul edildi. 

Mustafa Atagün tarafından Genel Kurul Bildirgesi oluşturularak basına ve halka açıklanması için bir 

kurul oluşturulması ya da yeni seçilecek yönetim kuruluna bu konuda bir komite kurulması için yetki 

verilmesini önerdi. 10. gündem maddesi olarak gündeme eklenmesi oylandı, oy çokluğu ile kabul 

edildi. 

Mete Topgüder canlı yayınla ilgili olarak TMMOB yönetmeliğinin 22.maddesi gereğince genel kurulda 

olmayan kişilerin fikir beyan edemeyeceğini ve soru soramayacağını bildirdi. 

4. gündem maddesine geçildi. Bu maddenin ismi “Yönetim Kurulu Başkanının Konuşması” olarak 

değiştirildi. Bu madde gereğince 30. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Kurt konuşmasını 

gerçekleştirdi. Sektörün geçmişi ve günümüzdeki durumu hakkında genel izlenimlerini, IPETGAS 

2019’un gerçekleştirilememesinin sebeplerini ve 31. Dönem Yönetim Kuruluna adaylığını paylaştı. 

5. gündem maddesine geçildi. 30. Dönem Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Murat Gök tarafından, 

çalışma raporu okundu. Raporun ardından Necdet Pamir tarafından üniversiteler ve sorunlarından 

bahsedildi. Ek olarak kuyu kontrol kursu için kurumlarla görüşülmesini önerdi. Mete Topgüder yeni 

web sayfası ve e-mail iletisi hakkında fikirlerini paylaştı. Her ikisininde aktif olarak kullanılmasını 

önerdi. Mehmet Çelik, mail listesi ile ilgili fikirlerini paylaştı. Ek olarak TMMOB ile PMO arasındaki 

ilişkilerin geliştirilmesini ve güçlendirilmesini önerdi. Hasan Akman meslek içi eğitim hakkındaki fikir 

ve önerilerini genel kurulla paylaştı. Mustafa Atagün TMMOB ve PMO ilişkilerinden bahsetti. Ek 

olarak petrol piyasası hakkında gelinen son durumu ve düşüncelerini aktardı. 

6. gündem maddesine geçildi. Denetleme Kurulu raporu 30. Dönem Denetleme Kurulu Başkanı Erol 

Kanmaz tarafından okundu. Latif Vrana söz alarak bütçe konusundaki gelecek kaygılarını ve web 

sayfası hakkındaki olumlu düşüncelerini paylaştı. Mehmet Çelik bütçenin zararda olması ve 

bankalardaki nakitlerin azalışı hakkında düşüncelerini aktardı. Yüksel Kurt gelen soruları Yönetim 

Kurulu adına cevapladı.  

 

 



7. gündem maddesine geçildi. Yönetim Kurulu’nun faaliyetleri ve bilançosu genel kurulun ibrasına 

sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.  

8. gündem maddesine geçildi. Divan Başkanı Haldun Sucuka, Yüksel Kurt’un sunduğu önerge üzerine; 

üye aidatlarının 2020 yılı için aylık 15 TL, 2021 yılı için aylık 20 TL olmasını önerdi. Hüseyin Çalışkan 

halihazırda aylık 10 TL olan üye aidatlarının sabit kalmasını önerdi. Cengiz Cücü üye aidatlarının aylık 

15 TL olmasını, 2020 ve 2021 yılları için sabit kalmasını önerdi. Hüseyin Çalışkan’ın önerisi oy çokluğu 

ile ve Yüksel Kurt’un önerisi 14 oy ile reddedildi. Cengiz Cücü’nün önerisi olan 2020 ve 2021 yılları için 

aylık 15 TL üyelik aidatı 16 oy ile kabul edildi. 

9. gündem maddesine geçildi. 2020 ve 2021 yılları bütçeleri görüşüldü. 01.01.2020-31.12.2021 yılları 

bütçesi oy birliği ile kabul edildi. 

10. gündem maddesine geçildi. Mustafa Atagün’ün önerdiği Genel Kurul Bildirgesi oluşturularak 

basına ve halka açıklanması için bir kurul oluşturulması ya da yeni seçilecek yönetim kuruluna bu 

konuda bir komite kurulması için yetki verilmesini görüşüldü. Oy çokluğu ile genel kurul bildirgesi 

oluşturulması için komite kurulması yetkisinin yeni yönetime verilmesi kabul edildi. 

11. gündem maddesine geçildi. Dilek ve öneriler görüşüldü. Odaya üye olmayan mezunların tespit 

edilmesi ve aidatların alınması görevi yeni yönetime verildi. Web sayfası hakkında yapılacak 

çalışmalar görüşüldü. Yeni seçilecek yönetimin meslek içi eğitim çalışmaları yapması ve üniversiteler 

ile iş birliği yapması kararlaştırıldı. Necdet Pamir söz istedi ve meslek ve sektör hakkındaki sorunlara 

önem verilmesi gerektiğini belirtti. TMMOB-PMO ilişkileri hususunda düşüncelerini paylaştı. 

Üniversitelerde ki ders müfredatları hususunda çalışmalar yapılmasını önerdi. 

12. gündem maddesine geçildi. Delege listelerinin tayini ile ilgili listeler görüşüldü. EK-1’de verilen 

listeler önerilmiştir. 

 

Divan Başkanı  Başkan Yardımcısı Katip Üye  Katip Üye 

Haldun Sucuka  Levent Oral  Berk Bal  Özgür Fırat Akel 

 


