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7.2. DEPREM HAFTASI ETKİNLİKLERİ

1-7 MART DEPREM HAFTASI ETKİNLİKLERİ  YAPILDI 
1-7 Mart Deprem Haftası kap-
samında; Deprem/afetlere karşı 
toplumsal duyarlılık ve bilincin 
artırılması amacıyla Odamız 
tarafından başlatılan  bilimsel 
konferansların ilk Ankara’da 
Odamız Genel Merkez konfe-
rans gerçekleştirildi.

1 Mart Pazar saat 14.00’den 
başlayan konferansta;  Prof. Dr. 
Şükrü ERSOY tarafından “2014 
Yılının Afet Olayları (Dünyada 
ve Türkiye`de)”, Doç. Dr. Ta-
mer Yiğit Duman tarafından 
“Depreme Neden Olan Fayları-
mız”, Dr. Murat Nurlu tarafın-
dan “Ülkemizin Depremselli-
ği” konularında bilgiler verildi. 
Çok sayıda meslektaşımızın 
katıldığı konferansın ardın-
dan Oda Başkanımız  Hüseyin 
Alan tarafından ‘Deprem Haf-
tası” dolayısıyla Odamızın ba-
sın bildirisi okundu. 

1-7 Mart Deprem Haftası 
etkinlikleri kapsamında Prof. 
Dr. Erdinç Yiğitbaş tarafın-
dan 6 Mart 2014 tarihinde 
Edirne’de “Deprem Gerçeği ve 
Edirne” konferansı verildi

7.1.5. ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERE KATILIM SAĞLANDI

AÜ DTCF`DE SOMA İÇİN PANEL DÜZENLENDİ 
DTCF öğrencileri Soma’da yaşanan faciası ile ilgili bir panel düzeledi. Panele Odamız adına, 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz Murat Ateşoğulları ve Ümit Uzunhasanoğlu, Maden-İş Sen-
dikasından Salih Çoban, ESM Sendikasından ömce var olan Maden-Sen Yönetim Kurulu 
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Üyesi Hulusi Ceyhan, ÇHD’den 
Evin Konuk ve Tes-İş Yatağan 
Şubesi’nden Kemal Özcan katıl-
dı.

Panelde Jeoloji Mühendisleri 
Odası olarak; öğrencilere jeolo-
jik açıdan kömürün oluşum sü-
reçleri, kömürleşme aşamaları, 
fiziksel ve kimyasal özellikleri, 
kömürleşme sırasında veya son-
rasında oluşan gazlar ve bu gaz-
ların olumsuz etkilerine karşı 
alınabilecek önlemler anlatıldı.

Ayrıca bölgenin jeolojik özeliklerinden bir işletmenin nasıl etkilenebileceği hakkında 
bilgiler verildi.

Asıl sebep özelleştirme
Soma’daki kaza sebebinin, kaza başlangıç yerinde eski imalat alanlarının birinde kömür kı-
zışmasına bağlı  olabileceği düşünülmekle birlikte,  tahmini sebep bu gibi görünmesine rağ-
men bu faciaya neden olan asıl sebebin  özelleştirme, taşeronlaştırma, düşük maliyet-çok 
kâr hırsı olduğu belirtildi.

Teknolojik atyapı geliştirilmeksizin insangücüne dayalı üretim zorlamasının işçi sağlığı 
güvenliğinde zaafiyetler yarattığı, ocakların özellikle özel sektöre devredilmesinden bu yana 
ölümlü iş kazaları oranın 10 kattan fazla arttığına dikkat çekildi. 

Tüm bunlara ilaveten, bugün bir çok Avrupa ve gelişmiş dünya ülkesinde gerek ilk ya-
tırım planlarının hazırlanması süreçlerinde, gerekse de  işletme süreçlerinde,  ocak için-
de meydana gelebilecek “kaya düşmesi, göçme, çökme, heyalan vb.” jeolojik unsurlardan 
kaynaklanabilecek risklerin önlenmesi amacıyla, ocak içerisinde ki üretim bölgelerinde, 
günlük olarak jeolojik-jeoteknik verilerin toplanarak değerlendirilmesinden sonra  üretime 
geçildiği ifade edilmiştir.Ayrıca özellikle kapalı ocak kömür işletmelerinde; kömür  bantları 
içinde yer alma olasılığı yüksek olan uçucu ve parlayıcı gaz ve tozların, ocak içinde neden 
olabilecekleri risklerinin azaltılması amacıyla gerek üretim ayak veya arınlarında ön son-
dajlar açılmak suretiyle, gerekse de yüzeyden sondaj yapılmak suretiyle boşaltıldıktan sonra 
üretime geçildiği belirtilmiştir.

KESK Madensen-ESM eski yöneticilerinden Hulusi Ceyhan ise, Soma`nın dünü ve bu-
günü,  madenin devletten özele nasıl geçirildiği, maden işçilerinin zorlu ve güvenliksiz ça-
lışma koşullarını  vurgu yaptı.

Diğer panelistlerden Av. Evin Konuk ise  faciada ölenlerin yakınları açısından yapılması 
gereken hukuki çalışmalar, halkın özelleştirmeye karşı kullanabileceği demokratik yollar 
konusunda bilgi verdi.
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Özelleştirmeye karşı mücadeleye devam
Muğla Yatağan işçileri ise özelleştirmeye karşı mücadelelerine devam edeceklerini, bundan 
vazgeçmeleri halinde Soma`daki ölümlerin Yatağan`da da  tekrarlanacağını kaydettileri. 
Yatağan işçileri, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, madende kalma sürelerinin azaltılması 
ve özelleştirmeye karşı direnişlerine destek olunmasını talep ettiler.

Panel öğrenciler tarafından panelistlere yöneltilen sorularla sona erdi. 

PROF. DR. VEDAT DOYURAN ODTÜ`DE ANILDI
ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü emekli öğretim üyesi, Odamız 10. dönem Onur Ku-
rulu üyesi ve 1992 yılı Bilimsel Teknik Kurul Başkanı,  Mühendislik Jeolojisi Türk Milli Ko-
mitesi’nin kurucu üyelerinden Prof. Dr. Vedat Doyuran’ın anısına “Prof. Dr. Vedat Doyuran 
ve Jeoloji Mühendisliği” adlı bir anma etkinliği 13 Haziran 2014’te ODTÜ’de düzenlendi.

ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Jeolojisi Derneği ve Odamız tarafın-
dan düzenlenen etkinlikte Oda Başkanımız Hüseyin Alan da bir konuşma yaptı.

Vedat Doyuran ın ailesi ve birlikte çalıştığı arkadaşları tarafından yapılan sunumlar ve 
yeniden hatırlanan anılar sonrası ailesine ODTÜ, Jeoloji Mühendisleri Odası ve Mühendis-
lik Jeoloji Derneği tarafından plaket verildi. 

MTA 2015-2019 STRATEJIK PLAN PROJESI DIŞ PAYDAŞ GÖRÜŞLERI 
ORTAK AKIL PLATFORMU ANKARA’DA YAPILDI
MTA Genel Müdürlüğü 2014-2018 yılı kurum Stratejik Planının hazırlık çalışması 17 Hazi-
ran 2014 tarihinde MTA Genel Müdürlüğünde,  TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Ens-
titüsü (TÜSSİDE)  moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Kurum çalışanları, orta ve üst düzey 
yöneticiler ile Odamızın da içinde yer aldığı dış paydaşlardan oluşan ve yaklaşık 120 kişinin 
katıldığı bu çalışmada odamız adına Yönetim Kurulu Üyemiz Ümit Uzunhasanoğu katıldı. 

ENERJİ VE HUKUK SEMPOZYUMU
Türkiye Barolar Birliği tarafından 14-15 Kasım 2014’te düzenlenen, odamızın da katılım-
cısı olduğu “Enerji ve Hukuk Sempozyumu” sonuç bildirgesi basın toplantısı ile kamuoyu 
ile paylaşıldı. TBB’nde düzenlenen basın toplantısına Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin 
Alan ve Hukuk Müşavirimiz Mehmet Horuş da katılarak görüşlerimizi paylaştı.

Enerji kaynak, tedarik ve tüketimine ilişkin somut verilere dayanarak mevcut durumun 
tespitini yapan ve bu doğrultuda sorunları ve çözüm önerilerini de içeren “sonuç bildir-
gesi”, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu tarafından açıklandı. 
Basın toplantısın katılan, Enerji ve Hukuk Sempozyumu`na katkılarını sunan Türk Mühen-
dis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve TMMOB`a bağlı odalardan Petrol Mühendis-
leri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri 
Odası, Maden Mühendisleri Odası ve Jeoloji Mühendisleri Odası başkan ve yöneticileri, 
basın mensuplarının sorularını cevapladı.
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Enerjide dışa bağımlı olun-
duğunu ancak doğru politikalar-
la bu bağımlılığın ciddi şekilde 
azaltılabileceğinin altını çizen 
Feyzioğlu şöyle konuştu: 14-15 
Kasım 2014 tarihlerinde Türkiye 
Barolar Birliği`nde enerji konu-
sunun ülkemizdeki en donanım-
lı uzmanlarının katılımıyla çok 
önemli bir sempozyum düzen-
lendi: Sempozyum basın bildiri-
si şöyle: 

Enerji ve Hukuk
Enerji Hukuku değil, Enerji ve Hukuk. Çünkü, sadece hukuk değil, enerji hukukunun 

konusu olan “enerji”, enerji kaynaklarımız ve enerji üretimimiz açısından çok boyutlu ola-
rak incelendi.

Bugün de sonuç bildirgesini sizlerle paylaşmak üzere buradayız. Biz, siz değerli basın 
mensuplarını, çok değerli uzmanlarla bir araya getirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşı-
yoruz. Kendilerine soru sormanızı teşvik ediyoruz.

İzninizle, bazı satır başlarını özetlemek istiyorum. Türkiye, enerji tüketiminde % 72 
oranında dışa bağımlıdır. Bu bağımlılık, cari açığın başlıca sebebidir. İthalat yapılan ül-
kelerin ve enerji kaynağının çeşitli olmaması, enerji güvenliğimizi tehdit etmektedir. 
Enerjide dışa bağımlılık, milli menfaatlerimizi üstün tutan bir dış politika yürüt-
me gücümüzü de kırmaktadır. Hayati sakıncaları barındıran enerji politikamız, te-
melden değiştirilmelidir. Türkiye, enerjide kurulu gücünün halen önemli bir kıs-
mını kullanmamaktadır. Türkiye, enerjiyi fevkalade verimsiz kullanmaktadır. Bir 
birim mal ve hizmet üretmek için, Avrupa ortalamasının iki misli enerji tüketmek-
tedir. Demek ki, enerji verimliliği, enerji politikamızın merkezinde yer almalıdır. 
Enerji olmadan yaşam olmaz. Çevre katledilerek yaşam sürdürülemez. Buna rağmen, hala 
enerji-ekonomi ve çevre üçlemesinde dengeyi gözetmeyen, kısa vadeli maddi çıkarları esas 
alan bir anlayış hakimdir. İnsan yaşamını tehdit eder boyutta doğaya zarar veren enerji 
üretimi uygulamaları birbirini izlemektedir. Emekçilerin canlarını hiçe sayan, kar odaklı 
acımasız bir madencilik anlayışı halen hüküm sürmektedir.

Maliyetleri düşürmek ve üç kuruş fazla kazanmak uğruna, insan yaşamından “ta-
sarruf edilmekte”dir. Doğanın ve tarihin yok edilmesi; aklın, adaletin ve vicdanın sı-
nırlarını çoktan aşmıştır.”Enerji yatırımı” gerekçesiyle, mahkeme kararları “yok” 
sayılmaktadır. SİT alanı kararları değiştirilmekte, akarsular kurutulmakta, suya eri-
şim hakları ipotek edilmektedir. Torba kanunlar arasına sıkıştırılan adaletten yok-
sun düzenlemeler, insan hayatı ve doğayla birlikte, hukuka inancı da katletmektedir. 
Sürdürülebilir kalkınmadan, enerji-ekonomi-çevresi üçlemesinin optimumda den-
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gelenmesi ilkesinden nasibini almamış ilkel bir anlayışın ürünü olan sözde “yatırım-
lar”, olumlu girişimlerin de önünü kesmektedir.Yaşam damarlarına kastedildiğini 
gören halkımız, doğru düzgün, hukuka uygun, sosyal projelendirmesi yapılmış plan-
larla yürüyen yatırım projelerine de artık haklı olarak güvensizlikle yaklaşmaktadı  
Bir bilgenin dediği gibi, “Hoşnutsuzluk bir kez alevlendi mi, kötü işlerle birlikte, iyiler de 
beğenilmez.” Bu tepkiler, rüzgâr enerjisinden, başarılı bir madencilik uygulamasına kadar, 
her projenin halk tarafından sosyal anlamda haklı bir tepkiyle karşılanmasının altındaki 
sebeptir.Son yıllarda ülkemizin her yanından yükselen “Termik santrale hayır”, “Nükleer 
santrale hayır”, “HES`lere hayır” haykırışlarına, son dönemde “Rüzgâra hayır” isyanlarının 
katılmış olması, işte bu duyarsız ve sorumsuz uygulamalardan kaynaklanmaktadır.

Halkın, yapılan işin doğru ve düzgün bir iş olduğuna ve yararlı sonuçlar yaratacağına 
ikna edilebilmesi için, enerji politikasının tüm uygulamalarıyla hukuka uygunluğunun sağ-
lanması zorunludur. Aksi takdirde, istisnasız her enerji yatırımı, Türkiye`de yeni bir sosyal 
huzursuzluğun sebebi olacaktır.

“Enerji ve Hukuk Sempozyumu”nda, yetkin uzmanlarımızın yalın biçimde ortaya koydu-
ğu gibi Türkiye, yerli ve özellikle yenilenebilir kaynaklar bakımından son derece zengindir. 
Ülkemiz, enerji alanında yetişmiş insan kaynakları bakımından da çok yetkin bir birikime 
sahiptir. Yandaşların kayırılmadığı, sektörün yönetimi kademelerinde liyakat ve birikimin 
değer bulacağı bir yönetim anlayışıyla; enerji sektörü, cari açık kaynağı olmaktan çıkartılıp, 
ülke ekonomisini gönendiren bir konuma ulaşabilecektir.

Enerji kaynaklarımızın yanı sıra; tarım arazilerinin, zeytin ağaçlarının, denizler ve göl-
lerin ve tüm doğal kaynaklarımızın; sadece bizlere değil, gelecek nesillere de ait olduğunu 
bir an bile akıldan çıkarmadan, onların da tüm bu kaynaklar üzerindeki hak ve hukuku-
nu da gözeterek üretmeyi ve tüketmeyi başarabilmek zorundayız. Maharet, bu kaynakların 
ekosistemi gözeten ve mümkün olan en temiz, en verimli ve gelişmiş teknolojilerle, hukuka 
saygılı biçimde ve olabildiğince yerli mühendislik, işçilik ve müteahhitlik katkısıyla devreye 
alınabilmesinde ve bilinçli bir biçimde tüketilebilmesindedir.

Çözüm; ekosistemi gözeterek, iş güvenliğini sağlayarak, teknoloji üreterek ve hukukun 
üstünlüğü ve adalet anlayışını, tüm enerji faaliyetlerinin merkezine oturtarak, yerli ve ye-
nilenebilir kaynaklarımızı daha fazla devreye alabilmekten ve atılan her adımda, verimliği 
sağlayabilmekten geçmektedir.

Bu vesileyle, katkı veren tüm bileşenlere, odalarımızın başkanlarına ve göğsümüzü ka-
bartan bu sempozyumun düzenlenmesinde fedakârca çalışan Prof. Dr. Necdet Basa ile Nec-
det Pamir`e en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NDE JEOLOJİ EĞİTİMİNİN 100. YILI ÇEŞİTLİ 
ETKİNLİKLERLE KUTLANDI 
Türkiye’de çağdaş ve sistemli bir jeoloji eğitimi ile jeoloji araştırmaları 1915 yılında İstan-
bul Darülfünûnu bünyesinde kurulan İlmü’l-arz ve Maadin (Arziyat) Dar-ül Mesaisi’nin 
(Jeoloji Enstitüsü) çatısı altında başlatılmıştır. Bu Enstitü, İstanbul Darülfünûnundaki öğ-
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retimin iyileştirilmesi amacıyla 
Almanya’dan davet edilen bir dizi 
bilim adamı arasında bulunan 
Prof. Dr. Walther Penck ve onun 
yardımcılığına atanan Hamit Nafiz 
(Pamir) Bey tarafından kurulmuş-
tur. 1915-1916 ders yılında başlatı-
lan jeoloji dersleri ve hemen ardın-
dan Çanakkale yöresinde kömür 
varlığının araştırılması için yapı-
lan çalışmalar Ülkemiz ve İstanbul 
Üniversitesi’ndeki Jeoloji Eğitimi 
ve Araştırmalarının başlangıcıdır.

Ülkemizde jeoloji eğitimin 
başlangıcının 100. Yılı nedeniy-
le İstanbul Üniversitesi Jeoloji 
Mühendisliği Bölümü tarafından 
başlatılan  ve  yıl içine yayılan bir 
dizi etkinlikle kutlandı. 100. YIL 
Konferansları, 100. YIL Eğitim 
Seminerleri, 100. YIL Mezuniyet 
Töreni etkinlikleri Şubat-Ağustos 
2015 döneminde gerçekleştirildi. 
Bu etkinlikler arasında, Prof. Dr. 
Claudio Facenna, Prof. Dr. Cahit 
Helvacı, Prof. Dr. Pavlos Marinos, Prof. Dr. Muharrem Satır, Prof. Dr. Franco Pirajno ta-
rafından verilen konferans ve seminerler sayılabilir.  100 yıllık dönemi çeşitli açılardan ele 
alan “İstanbul Üniversitesi’nde Jeoloji: Bir Asırlık Geçmiş- 1915-2015” başlıklı kitap ve bir 
belgesel film de hazırlandı. 

Söz konusu etkinlikler dizisi; 21-23 Ekim 2015 tarihleri arasında  “İstanbul Üniversite-
si’nde Jeoloji Eğitimi ve Araştırmalarının 100. Yılı Sempozyumu & Mezunlar Günü” etkin-
liğiyle ile tamamlandı. İstanbul Üniversitesinde Jeoloji Eğitimin 100.Yılı Sempozyumuna 
Odamız adına Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Alan ile İstanbul Şube Yönetim Kurulu 
üyelerimizde katıldı. Açılış Konuşmasında 100 yıllık  süreç içerisinde jeoloji eğitimindeki 
gelişler hakkında bilgi veren Alan, “Bugün ülkemizde 34 üniversitede yaklaşık 6000 öğ-
rencinin eğitim gördüğünü, mezun olan yaklaşık 25.000 civarındaki jeoloji mühendisinin 
ise ülkemizin yeraltı kaynakları ve  enerji hammaddelerinin aranıp bulunarak insanlığın 
hizmetine sunulmasında, deprem, heyelan, sel gibi doğa olaylarının zararlarının azaltılma-
sında, jeolojik tehlike ve risklere karşı sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarının seçilmesinde, 
baraj, yol, köprü gibi büyük mühendislik yapılarında, jeolojik unsurların insan sağlığı üze-
rindeki etkilerinin belirlenmesi gibi geniş bir spektrumda ülke jeolojisi ve kalkınmasına 
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hizmet ettiğini” ifade etti. Almanyanın Türkiye Büyük Elçisi ile Prof. Dr. Walther Penck’in 
torunlarının da katıldığı açılışta, torunu Gerald Penck’te  100 yıl önce dedesi Walther Pen-
ck’in günlük ve ailesine yazdığı mektuplardan derlemelerle o dönemde jeoloji eğitiminde 
yaşanan zorluklar ile düşüncelerini paylaştı.

MTA’NIN 80. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ SEMPOZYUMU’NA KATILDIK
MTA’nın 80. Kuruluş Yıl Dönümü 
Etkinlikleri kapsamında 1-3 Ara-
lık 2015 tarihinde gerçekleştirilen 
sempozyuma Yönetim Kurulumuz 
katıldı. Sempozyum süresince Oda 
standı açılarak çalışmalarımız hak-
kında katılımcılara bilgi verildi. 

1 Aralık’ta açılışı yapılan sem-
pozyuma çok sayıda meslektaşımız 
katıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Nevzat Kavaklı, Eski MTA Genel 
Müdürlerinden Sadrettin  Alpan, üniversitele rektörleri, Yönetim Kurulu Başkan ve üye-
lerimizin yanı sıra diğer meslek örgütlerinden da katılımın olduğu sempozyumun açılış 
konuşmasını MTA Genel Müdürü Yusuf Ziya Coşar yaptı. 

Açılış töreninin ardından etkinliğin birinci gününde; Yücel Yılmaz, Musa Burçak, Ah-
met Türkecan, Osman Gökmenoğlu, Tamer Yiğit Duman ve İlker Şengüler birer konferans 
verdi. Sempozyumun ikinci gününde Özcan Yiğit, Ebru Sezen, Ali İhsan Karayiğit, İbrahim 
Akbulut, Haldun Kahraman, Yurdaer Babuçcuoğlu, Selami Toprak, Semih Kutlu ve Me-
sut Soylu konferanslarını gerçekleştirdi. Sempozyumun üçüncü günüde ise Ayşe Erdem, 
Noyan Güler, Abdurrahman Tablacı, Doğan Yaşar, Ali Ergen ve İlker Çam konferanslarını 
sundular.

TMMOB 1. BİLİRKİŞİLİK ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ
TMMOB 1. Bilirkişilik Çalıştayı, 19 Aralık 2015 Cumartesi günü İnşaat Mühendisleri Odası 
Teoman Öztürk Salonu’nda düzenlendi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, çalıştayın açılışında yaptığı konuş-
mada; Bilirkişiliğin adaletin sağlanmasında her zaman büyük önem taşıdığını ifade ederek, 
“Hukuk kuralları ne kadar doğru uygulanırsa uygulansın, hâkime bilimsel ve teknik bilgiyi 
veren bilirkişi o konuda uzman ve tarafsız değilse gerçek adaletin sağlanamayacağı açıktır. 
Ne yazık ki; bugün ülkemizde bilirkişilik görevi yürüten kişilerin çoğu; özel ve teknik bilgi, 
birikim ya da donanımdan yoksundur. Bilirkişi inceleme ve raporlandırmalarının aylar ala-
bildiği, farklı bilirkişi görüşleri nedeniyle, aynı konuda görülen davalarda çelişkili kararlar 
verilebildiği görülmektedir. Bilirkişi seçimlerine ilişkin yasal düzenleme eksiklikleri, mes-
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lek mensuplarının uzmanlık alan-
larına dikkat edilmemesi, çalışma 
ilke ve sorumluluklarının ortaya 
konulmaması, bilirkişi ücretlen-
dirmelerinde ölçütlerin bulunma-
ması, bilirkişiliğin kişiler için bir 
yan gelir aracı olarak görülüyor ol-
ması; hukuksal ve bilimsel amacı-
nın dışında kullanılması sonucunu 
yaratmaktadır” dedi.

Çalıştay, TMMOB Bilirkişilik 
Çalışma Grubu adına Leman Ar-
doğan  (Mimarlar Odası), Mustafa 
Özdemir (EMO) ve Şenay Güneş (JFMO) tarafından yapılan “TMMOB’de Bilirkişilik” baş-
lıklı sunumla devam etti.

Daha sonra, birinci oturumda Bilirkişilik Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalışma Atöl-
ye Grupları oluşturularak, atölyelerde tartışmaya açılacak konular belirlendi. Bu çerçeve-
de; Atölye -1 Mimarlar Odası’ndan Huriye Nacar Savat’ın başkanlığında “Hukuk ve ceza 
bilirkişilerinin sorunları ve çözüm önerileri” konusunda; Atölye -2 Elektrik Mühendisleri 
Odası’ndan S. Sırdaş Karaboğa’nın başkanlığında “Kamulaştırma ve mülk bilirkişilerinin 
sorunları ve çözüm önerileri” konusunda; Atölye -3 İnşaat Mühendisleri Odası’ndan Er-
doğan Balcıoğlu’nun başkanlığında “Kentsel dönüşüm alanında bilirkişilerin sorunları ve 
çözüm” konusunda gerçekleştirildi.

İkinci oturumda Elektrik Mühendisleri Odası’ndan Haşim Aydıncak’ın kolaylaştırıcılı-
ğında Gazeteci Gülşah Karadağ “Basın Gözüyle Bilirkişilik”; TMMOB Avukatı Nurten Çağ-
lar Yakış “TMMOB ve Bilirkişilik Uygulamaları” başlıklarında sunum yaptılar.

Çalıştay öğlen verilen aranın ardından, Mustafa Özdemir’in kolaylaştırıcılığında “Hu-
kuk ve Ceza Alanında Bilirkişilik” oturumuyla devam etti. Bu oturumda; Yargıtay 12. Ceza 
Dairesi’nden Ayhan Altun “Yargı Gözüyle Hukuk ve Ceza Alanında Bilirkişilik” konusunda 
bir sunum yaptı. Daha sonra Hukuk ve Ceza Bilirkişileri Çalışma Atölyesi sunumunu ger-
çekleştirdi.

Dördüncü Oturum TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Fahri Özten’in yürütücülüğün-
de “Kamulaştırma ve  Kentsel Dönüşüm Alanında Bilirkişilik” başlığında gerçekleşti. Yar-
gıtay 5. Hukuk Dairesi’nden Emel Karabağ “Yargı Gözüyle Kamulaştırma / Hukuki Dava / 
Kentsel Dönüşüm Alanında Bilirkişilik” başlıklı bir sunum yaparken, Kentsel Dönüşümde 
Bilirkişiler Çalışma Atölyesi ile Kamulaştırma ve Mülk Bilirkişileri Çalışma Atölyesi de su-
numunu yaptı.

Çalıştay, Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ekinci’nin kolaylaştırı-
cılığında düzenlenen Forum ve Çalıştay Sonuç Bildirisinin sunumuyla sona erdi.
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ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ FORUMU`NA 
KATILDIK
Doğa Koleji Lise Bölümü öğrencileri tarafından 16.10.2014 tarihinde düzenlenen “Enerji 
Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji” konulu foruma Yönetim Kurulu Üyelerimiz katıldı.

Doğa Koleji Lise öğrencileri tarafından Ankara- İncek yerleşkesinde düzenlenen “Enerji 
Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji” konulu foruma Odamız adına Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Alan ile üyemiz Ertuğrul Kaymaz katılarak, yenilenebilir enerji kaynakları konu-
sunda öğrencilere bilgiler sundular.

Forumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Alan, 
meslek odalarının kuruluş ve görevleri, jeoloji ve jeoloji mühendislerinin görev ve sorumlu-
lukları ile gelişen dünyada enerjinin önemi ile jeoloji mühendislerinin enerji verimliliği ve 
yenilenebilir enerjideki rollerine ilişkin bir konuşma yaptı.  Forumun sunumlar bölümünde 
ise Üyemiz Jeoloji Mühendisi Ertuğrul Kaymaz “Yenilenebilir Enerji” konusunda bir sunum 
gerçekleştirdi. 


