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WEBİNAR HABERLERİ
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE JEOLOJİ 

MÜHENDİSLİĞİNDEKİ UYGULAMALARI” 
KONULU WEBİNAR DÜZENLENDİ

Eskişehir Şube Başkanımız ve Bilimsel Teknik 
Kurul Uzaktan Algılama ve CBS Üyemiz  Prof. 
Dr. Can AYDAY tarafından 20.04.2020 tarihinde 
“Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Jeoloji Mühendis-
liğindeki Uygulamaları” konulu webinar (İnter-
net Semineri) düzenlendi. 

Zoom uygulaması üzerinden gerçekleşip ay-
rıca Youtube kanalımız üzerinden canlı yayınla-
nan Webinara katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

EMEKLİ KOMİSYONUMUZ İKİ WEBİNAR 
DÜZENLEDİ

Emekli Komisyonumuz tarafından geçtiğimiz 
hafta iki webinar gerçekleştirildi. Webinarların 
ilki 22 Nisan Çarşamba günü Dr. Vedat Oygür 
tarafından verilen “Anadolu’da Altın Maden-
ciliğinin Tarihi” başlığı ile gerçekleştirildi. İkinci 
webinar ise Eskişehir Şube Başkanımız Prof. Dr. 
Can Ayday tarafından verilen “Eskişehir Alpu 
Termik Santrali Nihai ÇED Raporu Değerlendirm-
esi” oldu. Emekli Komisyonumuz tarafından 
düzenlenen webinarlar ilgiyle izlendi.

“ANTARKTİKA’DA BİLİM YOLCULUĞU  
WEBİNARI” GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Odamız tarafından düzenlenen internet 
seminerinde 07 Mayıs Perşembe Günü saat 
21.00`de Prof. Dr. Raif Kandemir “Antarktika’da 
Bilim Yolculuğu” konulu sunum gerçekleştirdi. 

İnternet seminerine (webinar) konuşmacı 
olarak katılan ve değerli bilgilerini bizlerle pay-
laşan Prof. Dr. Raif Kandemir başta olmak üzere, 
semineri izleyen ve soruları ile katkıda bulu-
nan tüm meslektaşlarımıza ve davetlilerimize, 
gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Söz konusu webinara katılmamış veya yenid-
en izlemek isteyen üyelerimiz odamızın You-
Tube kanalına üye olarak izleyebilirler.

ODA YÖNETİM KURULU İLE ODA  
ÇALIŞANLARI ORTAK TOPLANTISI  

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

8 Mayıs 2020 Cuma günü Webinar üzerinden Ge-
nel Merkez Yönetim Kurulu ile şube ve İl Tem-

silciliklerimizdeki Oda çalışanlarımızla, “Covid-19 
Pandemi süreci ve Oda çalışma düzeni ile TMMOB 
Kanunda yapılacak değişikliğin Odamız ve çalışanlar 
üzerindeki olası etkileri konusunda toplantı düzen-
lenmiştir.

Yapılan toplantıda; CoVİD-19 pandemi sürecinde 
Odamızda örgütlü sendika, TMMOB ve diğer mes-
lek örgütleri ile yapılan değerlendirmeler sonucunda 
Odamızda oluşturulan çalışma düzeni süresince alı-
nan kararlar ile mevcut siyasi iktidarın Odalarımız 
üzerinde yürüttüğü, son olarak meslek örgütlerinin 
kuruluş kanunlarının da değiştirilmesine kadar varan 
süreç hakkında ortak bilgilendirme ve değerlendir-
melerde bulunulmuştur.

Verimli bir şekilde gerçekleştirilen toplantıda Oda 
çalışanlarımızın belirli periyodlara ortak toplantılar 
yaparak, uygulamada yaşan sorunların giderilmesi 
konusunda ortaklaştırılmış kararların uygulanması 
konusunda çaba sarf etmeleri kararlaştırılmıştır.


