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daire başkanlıklarının kapasite ve görev tanımın değiştirilerek “İtfaiye ve Müdahale Daire
Başkanlığı” haline dönüştürülmesi, afet sonrası
hizmetleri yürütmek amacıyla “Sosyal Yardım
ve İyileştirme Daire Başkanlıklarının kurularak bu alanda büyükşehir belediyelerinin kapasitesinin geliştirilmesi gerektiği yönündeki
düşüncelerimizi aktardı. Yerel idarelerin doğa
kaynaklı afetlere karşı kapasitesinin geliştirilmesinin elzem olduğuna vurgu yapan Alan,
belirtilen konuların Büyükşehir Belediyelerinde de tartışılması gerektiğini belirtti.
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sunmaları konusunda ki düşüncelerini aktardı.

Söz konusu görüşmede Daire Başkanı Dr.
Kahraman; Büyükşehir Belediyelerini afetler
konusundaki kapasitesinin artırılması, afetler
öncesi, sırası ve sonradaki iş ve işleyişim koordinasyonu konusunda özel bir çabaya gerek
olduğu vurgulanarak, kurumsal yapılanma
konusundaki önerilerimizin değerlendirilmesi
gerektiğini belirtti. 74. Türkiye Jeoloji Kurultayında İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel
İyileştirme Daire Başkanlığı olarak katkı vermek için çabalarının devam ettiğini belirterek
Yine görüşme kapsamında, her yıl odamız kurultaya katılmak istediklerini ifade etti.
tarafından düzenlen Türkiye Jeoloji KurultayıSöz konusu ziyaretten sonra odamız heyeti,
nın önemine vurgu yapılarak bu yıl 74. düzen- Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürü Kelenecek olan Türkiye Jeoloji Kurultayının ana mal Duran, Şube Müdür Yardımcısı İsra Bostemasının “Doğa Kaynaklı Afetler” olduğu ifa- tancıoğlu ile Odamız İstanbul Şube Yerel Yönede edilerek, kurultay içinde düzenlenecek doğa timler Komisyon Başkanı Tarık Talay’ı ziyaret
kaynaklı afetler özel oturumunda “büyükşehir etti.
belediyelerin yaptığı çalışmaları” kamuoyuna

2021 YILI BURSİYERLERİMİZ BELİRLENDİ
Üyelerimizin aidat ödemelerinin %4`ü ile büro tescil belgesi
yenileme gelirinin %1’i toplamında oluşan burs fonu ile her yıl
düzenli olarak üniversitelerin jeoloji mühendisliği bölümlerinde
okuyan öğrencilere verilen karşılıksız burslar belirlendi.
Üniversitelerimizin jeoloji mühendisliği bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler ile Odamız arasındaki bağların güçlendirilmesi amacına yönelik olarak; 2006 yılından beri her yıl
aralıksız olarak jeoloji mühendisliği bölümlerinde öğrenim gören lisans öğrencilerine,
Odamız "TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Jeoloji Eğitimi Burs Yönetmeliği"nde belirlenen
kriterler doğrultusunda karşılıksız burs verilmektedir. Bu kapsamda, "Burs Değerlendirme
Kurulu" toplanarak 2021 yılı burs başvurularını değerlendirmiştir.

Oda üye aidatlarını düzenli olarak ödeyerek
burs fonuna katkıda bulunan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyor, daha fazla öğrenciye
burs verilebilmesi için tüm meslektaşlarımızı
burs fonuna katkı vermeye bekliyoruz.
Saygılarımızla
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

Kurul, başvuruları "TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Jeoloji Eğitimi Burs Yönetmeliği"
çerçevesinde değerlendirmiş olup; 10 öğrenciye "Başarı Bursu", 10 öğrenciye "İhtiyaç Bursu"
verilmesine karar vermiştir.
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