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TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARET ETTİK

Yönetim Kurulu Üyelerimiz Hüseyin Alan, Bu-
ket Yararbaş Ecemiş, Mithat Emre Kıbrıs ile Bilimsel 
Teknik Kurulumuzun Petrol Jeoloji Üyesi Ali Demi-
rer TPAO Genel Müdür Yardımcılığına atanan mes-
lektaşlarımız Doç. Dr. Zühtü Batı, Ahmet Türksoy ile 
AR-GE Daire Başkanı Hüseyin Yakar’ı makamında 
ziyaret etti.

Yapılan ziyarette, TPAO Genel Müdürlüğünde 
yönetici pozisyonlarına atanan her üç meslektaşımı-
zı da tebrik eden oda heyetimiz, meslektaşlarımıza 
başarılar diledi.

Yapılan görüşmede oda heyeti adına söz alan 
Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Alan, TPAO 
Genel Müdürlüğünde günümüzde 250’yi aşkın mes-
lektaşımızın çalıştığını, kurumun bugünlere gelme-
sinde jeoloji mühendislerinin üstlendiği roller ile 
yaptığı çalışmaların yatsınamaz olduğunu vurgula-
yarak, bu çabaların artarak devam ettiğini görmek-
ten mutlu olduğumuzu belirtti.

Yine ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanması için 
faaliyet gösteren milli petrol şirketimiz olan TPAO 
Genel Müdürlüğünün, geçmişten bu yana odamız-
ca sahiplenildiğini belirten Alan, TPAO Genel Mü-
dürlüğünün kapasitesinin geliştirilerek hidrokarbon 
arama ve işletilmesi konusunda güçlü bir şirket ha-
line gelmesi ve uluslararası aktörler içine girmesinin 

önemli olduğunu vurgulayarak, son yıllarda kuru-
mun derin deniz aramaları ve operasyonları konu-
sunda altyapısını geliştirmesinin “Karadeniz’de” ya-
pılan keşifte önemli bir paya sahip olduğunu belirtti.

Oda olarak, ülkemizin petrol ve doğal gaz ihtiyaç-
larının karşılanması, ülkenin hidrokarbon konusun-
da dışa bağımlılığının azaltılması noktasında TPAO 
Genel Müdürlüğüne önemli görevler düştüğünü, 
TPAO Genel Müdürlüğünün ülke ihtiyaçlarının 
karşılanması konusunda Karadeniz ve Akdeniz’de 
hidrokarbon aramasına yönelik yaptığı çalışmaları 
desteklediğimizi belirtti. Alan, bu amaçla pandemi 
nedeniyle ertelense de, “73. Türkiye Jeoloji Kurulta-
yı’” nın ana temasının “jeopolitika” olarak belirlen-
diğini ifade etti.

Yapılan ziyarette meslek örgütümüz olan Jeoloji 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun kendileri 
ziyaret etmesinden dolayı teşekkür eden meslek-
taşlarımız, geçmişten beri özellikle odanın yaptığı 
bilimsel ve teknik çalışmalarına katılarak destekle-
diklerini belirterek, sadece kamu kurumların değil, 
meslek örgütleri veya sivil toplum kuruluşlarının 
da TPAO Genel Müdürlüğünün yaptığı çalışmala-
rı sahiplenerek desteklemeleri, kurumda yürütülen 
çalışma ve verilen emekleri görmelerinin kendilerini 
sevindirdiğini ve daha fazla motive ettiklerini belit-
tiler.


