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Uluslararası Katılımlı Yangın ve Deprem Sempozyumu ve Sergisi, 
30 Eylül-1 Ekim 2021 tarihleri arasında Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi`nde düzenlenecektir. Yangın ve deprem alanlarındaki uz-
manları bir araya getirecek iki günlük etkinlikte, 2 panel, 39 bil-
diri sunumu gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında düzenlenecek 
sergide ise afetlere yönelik geliştirilen yeni teknolojilerin tanıtımı 
gerçekleştirilecek.

Makina Mühendisleri Odası 
(MMO) İzmir Şubesi, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 
İzmir Şubesi, İnşaat Mühendisleri Odası 
İzmir Şubesi, Jeoloji Mühendisleri 
Odası İzmir Şubesi, Mimarlar Odası 
İzmir Şubesi ve Şehir Plancıları Odası 
İzmir Şubesi ile Kimya Mühendisleri 
Odası Ege Bölge Şubesi’nin birlikte 
düzenlendiği Uluslararası Katılımlı 
Yangın ve Deprem Sempozyumu, 30 

Eylül-1 Ekim 2021 tarihlerinde ger-
çekleştirilecek. 

Daha önce 2018 ve 2019 yılların-
da “Yangın Semineri” adı altında iki 
kez düzenlenen etkinlik, bu yıl ulus-
lararası katılımla ve deprem konula-
rını da kapsayacak şekilde düzenle-
niyor. Daha önce de İzmir Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın 
işbirliği ile düzenlenen etkinlik, yan-
gın alanında uzmanlaşmış mühen-
dislerin yanı sıra akademisyenleri ve 

itfaiyecileri bir araya getirmişti.   
Tepekule Kongre ve Sergi 

Merkezi’nde düzenlenecek iki günlük 
etkinlikte, “yangın” ana başlığı altında 
26, “deprem” ana başlığı altında ise 13 
bildiri sunumu yapılacak. Uluslararası 
katılımımla düzenlenecek etkinlik, ül-
kemizde sık sık afete dönüşen deprem 
ve yangılara ilişkin güncel bilgilerin 
paylaşılmasının yanı sıra, alınabile-
cek önlemlere ilişkin geliştirilen son 
teknolojilere ilişkin bilgilerin aktarıl-
masını hedefliyor. Yangın ve deprem 
konularında uzmanlaşmış kamu kuru-
luşları yanı sıra, özel sektör temsilcile-
ri de bir araya getirecek olan etkinlik 
kapsamında düzenlenecek 2 panelde 
ise bilgi ve deneyim paylaşılmasını 
hedefliyor. 

Etkinliğin kamuoyuna duyurulma-
sı amacıyla 24 Ağustos 2021 tarihinde 
basın toplantısı düzenlendi. Aralarında 
EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Avni Gündüz’ün 
de bulunduğu meslek örgütlerinin 

Yangın ve Deprem Sempozyumu 
Düzenleniyor
30 Eylül-1 Ekim 2021
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temsilcileri basın mensuplarına bil-
gi vererek, etkinliği tanıttı. Tepekule 
Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenle-
nen basın toplantısında ilk sözü alan 
MMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Melih Yalçın, geçmiş yıllar-
da “seminer” adı altına düzenlenen 
etkinliklere yoğun ilgi gösterilme-
si nedeniyle, kapsamı genişleterek 
sempozyuma düzenlenmesine karar 
verildiğini kaydetti. İzmir’de yaşanan 
depremin ardından bu konunun da 
deprem başlığı altından sempozyuma 
eklendiğini belirtti.    

Yalçın’ın ardından söz alan İzmir 

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi 
Başkanı İsmail Derse ise bu yıl daha 
fazla konunun tartışmaya açılacağı-
nı ifade ederek, etkinliğin öğrenmek, 
takip etmek isteyen tüm kesimleri ve 
uzmanları bir araya getireceğini kay-
dederek, şu bilgileri verdi: 

“Sempozyumda 26 yangın, 13 
deprem sunumu ve 2 panel gerçek-
leşecek. Katılımcıların hem bilgilen-
mesini, hem teknolojik gelişmeleri 
takip etmesini sağlarken bir yandan 
da ihtiyaçları dâhilinde gerekli görüş-
meleri gerçekleştirme zemini olması 
hedeflenen sergiye, yangın ve dep-

rem alanında çalışan kamu kurum-
ları ve özel sektörden katılım olma-
sını hedeflenmektedir” diye konuştu. 
Sempozyumda temel olarak yangın 
önleme, denetleme, eğitim ve sön-
dürme konuları ile deprem öncesin-
de, sırasında ve sonrasında yapılması 
gerekenler üzerinde çalışma yürüten 
akademisyenlerin sunumlarıyla zen-
ginleşeceğini belirten Derse, alanında 
uzman kişilerin sunumlarıyla uygu-
lama bilgilerini ve deneyimlerini de 
katılımcılara aktaracağına vurgu yaptı.

TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci 
Evi ve Sosyal Tesisi, 2021-2022 
eğitim-öğretim yılı için kayıt alma-
ya başladı. Ankara, Yenimahalle’de 
bulunan Öğrenci Evi’ne, üniversite-
lerin mühendislik, mimarlık ve şehir 
plancılığı bölümlerinde öğrenimi 
gören öğrenciler ile TMMOB üyesi 
mühendis, mimar, şehir plancıları-
nın yükseköğrenim gören çocukları 
başvurabiliyor.

TMMOB Öğrenci Evi’nde 2021-
2022 eğitim-öğretim yılı için 2 kişi-
lik odalarda kahvaltı dahil kişi başı 
1 aylık oda katkı payı 975 TL olarak 
belirlendi. Öğrenci Evi’nde olanakları 
şöyledir: 

-14.000 m2 kapalı alanda 2 bod-
rum kat, zemin katla beraber 6 ya-
takhane katı ve çatı katı olmak üzere 
toplam 8 katlıdır.

-Kadın ve erkek öğrenciler için 2 

ayrı bloktan oluşan öğrenci evinde 
161 adet çift kişilik banyolu, kişiye ait 
çalışma masası olan yatak odası bu-
lunmaktadır.

-Her katta iki adet 50 m2 etüt oda-
sı ve tüm odalarında sınırsız internet 
vardır.

-Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşı-
lamak üzere kafeterya, yemekhane, 
çamaşırhane, kütüp-
hane, idari bölüm-
lerle çağdaş hizmet 
sunulmaktadır.

-TMMOB Öğrenci 
Evi ve Sosyal 
Tesisleri’nde ayrıca 
500 kişilik konfe-
rans salonu, 250 m2 
çok amaçlı salon, 
575 m2 fuaye alanı, 
1600 m2 forum ala-
nı da yer almaktadır.

-24 saat kamera ve görevliler ile 
güvenlik sağlanmakta görevlilerce 
odaların temizliği yapılmaktadır.”

Ankara’da öğrenim gören çocuk-
ları için kayıt yaptırmak isteyen üye-
lerimiz ve meslektaş adayları https://
ogrencievi.tmmob.org.tr adresinden 
detaylı bilgi alarak, online kayıt yap-
tırabilirler.

TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi Başvuruları Başladı

Uluslararası Katılımlı Yangın ve Deprem Sempozyumu’na ilişkin bilgilere, www.yanginsempozyumu.org 
adresinden veya QR kodu okutarak ulaşabilirsiniz.


