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28. ÇALIŞMA DÖNEMİ I. BAŞKANLAR 
TOPLANTISI YAPILDI

Odamızın 28. Çalışma Dönemi I. Başkanlar toplantısı 15.02.2021 
tarihinde gerçekleştirildi. Toplantıya Genel Merkez Yönetim Kurulu 

Üyeleri, Denetleme Kurulu Başkanı ile Şube Yönetim Kurulu 
Başkanları katıldı. Toplantıda, “Örgütlenme, idari ve mali sorunlar 

ile meslek alanı ve meslek alanında yaşanan gelişmeler” konularının 
değerlendirildiği iki gündem ele alındı.

Odamızın 28. Çalışma Dönemi I. Başkanlar 
toplantısı 15.02.2021 tarihinde gerçekleştiril-
di. Toplantıya Genel Merkez Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Denetleme Kurulu Başkanı ile Şube 
Yönetim Kurulu Başkanları katıldı. Toplantıda, 
“Örgütlenme, idari ve mali sorunlar ile meslek 
alanı ve meslek alanında yaşanan gelişmeler” 
konularının değerlendirildiği iki gündem ele 
alındı. 

Yapılan değerlendirmeler sonucunda;

• Oda çalışma programını bütün örgüt bi-
rimlerin sahiplenerek eşgüdüm için ça-

lışmaların yürütülmesi,
• Örgütlenme çalıştayının geniş kapsamlı 

bir hazırlık ve çalışma gurubu tarafından 
yürütülmesi,

• Örgütlenme çalıştayında örgütlenmenin 
yanı sıra idari yapı ve mali konularında 
ele alınarak değerlendirilmesi gerektiği,

• Kadın, öğrenci, emekli, ücretli üye ve 
işsiz, SMM gibi örgütlenme komisyon-
larına gerekli ağırlığın tüm şubelerde 
verilerek, oda merkezi örgütlenme ko-
misyonları ile ortak toplantılar yapılma-
sı,
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• Dönem içinde yapılması planlanan ör-
gütlenme çalıştayı hazırlık çalışma guru-
ba, her şubenin üye vererek çalışmalara 
katkı vermesi,

• İdari ve mali işleyişin genel kurul ka-
rarları, oda yönetmelikleri çerçevesinde 
eşgüdüm içinde yürütülmesi, altyapı ve 
kapasitenin geliştirilmesi, yaşanan so-
runların hızla giderilmesi,

• Meslek alanında önümüzdeki dönem 
içinde yapılacak düzenlenmelere hazır-
lıklı olunması amacıyla bütünlüklü eşgü-
düm içinde çalışma yürütülmesi,

• Meslek alanımıza ilişkin yerellerde yaşa-
nan sorunların çözümünde örgüt birim-
lerin daha aktif görev alması,

• Mesleki komisyonların birlikte çalışma-
sının ele alındığı bir yapının kurulması,

gibi konularda hem fikirlilik sağlanmış ve 
ortak çalışmaların daha da aktif  ve eşgüdüm 
içinde yürütülmesi kararlaştırılmıştır. Toplan-
tı, periyodik toplantıların sıklıkla tekrarlanma-
sı temennisi ile son bulmuştur.

 

ODA BAŞKANIMMIZ ABB 
TELEVİZYONUNDA "BAŞKENT MESAİSİ" 

PROGRAMINA KATILDI

KAYSERİ İRAP (İL RİSK 
AZALTMA PLANI) 

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI   

Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Alan Ankara 
Büyükşehir Belediyesi televizyonunda (ABB TV) 4 
Şubat Perşembe günü yayınlanan "Başkent Mesai-
si" programına konuk oldu. Alan programda Oda-
mız ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında 
19 Şubat 2020`de imzalanan “Ankara Büyükşehir 
Belediyesi Sınırları İçerisinde Jeopark Alanlarının 
Belirlenmesi, Kurulması ve Jeoturizmin Geliştiril-
mesi Projesi kapsamında yapılacak iş ve işlemlere 
esas iş birliği Protokolü" ile ilgi yapılan çalışma-
lar hakkında bilgi verdi. Alan, Ankara`da bulunan 
jeolojik miras niteliğindeki alanların belirlenmesi, 
tescili ve uygun olan bölgelerde “Jeopark” kurul-
ması konusundaki Oda görüşlerimiz ile zengin 
jeotermal kaynaklara sahip olan Ankara’nın bu 
kaynaklarının ülke ekonomisine kazandırılması-
na yönelik atılması gereken adımlara dikkat çekti.

AFAD başkanlığında yapılan 
toplantıya  İl temsilciliğimizde 
katılmıştır.

YİKOB toplantı salonunda ger-
çekleştirilen toplantıda Vali 
Şehmus GÜNAYDIN, İRAP`ın 
illerdeki afet risk azaltma faa-
liyetlerini belirleyip öncelik sı-
rasını ve yapılması gerekenleri 
tanımlayan bir yol haritası oldu-
ğunu söyledi.

Toplantı, AFAD İl Müdürü 
Osman ATSIZ  konuşması ve 
Planlama Şube Müdür V. Rifat 
GENÇ`in  sunumu ile  katılım-
cıları İRAP konusunda bilgilen-
dirmesi ile sona erdi.


