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Mart 2020 Say ı: 13

ODAMIZ CORONA VİRÜSE 
KARŞI ÖNLEMLER ALMAYA 

DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanlığının, Türkiye`de corona vi-
rüs vakasının tespit edildiğine yönelik 

açıklamasının ardından ülke genelinde ted-
birler alınmaya başladı. Dünya genelinde 

önlemler üst seviyeye çıkartılırken ülkemiz-
de de hayatın her alanında bir dizi önlemler 
alınmaya devam ediyor. Eğitime ara verilme-
si, toplu kullanım alanlarına kısıtlamalar ge-

Odamız tarafından da çalışmalar devam etmekte olup, 06-10 
Nisan 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 73. Türkiye Jeoloji 

Kurultayı 1-5 Haziran 2020 tarihine ertelendi. Ayrıca 14 Mart 
2020 Cumartesi günü Odamız hizmete kapatılarak dezenfeksiyon 

işlemlerinde kullanılan özel ilaçlarla tüm kullanım alanları 
sterilize edildi. Üye ve çalışanlarımızı korumak için çalışma düzeni 

değiştirildi.
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tirilmesi ve bazı risk gruplarının zorunlu olmadıkça 
evlerinden çıkmaması gibi tedbirler devam ederken, 
hem kamu hem de özel sektörde dezenfekte ve hij-
yen çalışmaları yapılıyor.

Bu kapsamda; Odamız tarafından da çalışmalar de-
vam etmekte olup, 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasın-
da gerçekleştirilecek 73. Türkiye Jeoloji Kurultayı 1-5 
Haziran 2020 tarihine ertelendi. Ayrıca 14 Mart 2020 
Cumartesi günü Odamız hizmete kapatılarak dezen-
feksiyon işlemlerinde kullanılan özel ilaçlarla tüm 
kullanım alanları sterilize edildi.

 Konu ile ilgili olarak  Yönetim Kurulumuz tarafın-
dan bir dizi karar alınmıştır. 18.03.2020 tarihinde 
yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar-
lar yazımız ekinde gönderilmekte olup, tüm örgüt 
birimleri ile çalışanlarımızın alınan kararlar çerçe-
vesin de, hem oda çalışmalarını, hem de üyelerimi-
zin yapacakları iş ve işlemleri aksatmayacak şekilde 
gerekli tedbirleri ve çalışma düzenini oluşturmaları 
gerekmektedir.

1- Oda iş yerinde örgütlü “Sosyal İş Sendikası’nın” 
16.03.2020 tarih ve 201/5-305 sayılı yazısında belirti-
len talepleri de dikkate alınarak, son aylarda Dünya 
genelinde görülen Korona virüs salgını nedeniyle 
sosyal etkileşimin sınırlı tutularak enfeksiyonun et-
kilerinin ülkemizde azaltılması amacıyla oda perso-
nelin çalışma düzenine ilişkin olarak;

a. 60 yaş ve üstü, hamile, yasal süt iznini kulla-
nan, engelli ve doktor raporuyla kronik (kalp, diya-
bet, kanser gibi) hastalığı bulunan çalışanlarımıza 
ikinci bir karar sürecine kadar idari izin verilmesine,

b. Çalışanlarımızın talepleri çerçevesinde, yasal 
ücretli izinlerin verilmesi konusunda tüm oda birim-
lerinin gerekli kolaylığı gösterilmesine,

c. Yasal ücretli izni bulunmayan çalışanlarımıza 
istemeleri halinde 15 Nisan 2020 kadar ücretsiz izin 
verilmesine,

d. Genel Merkez, Şube ve Temsilciliklerimizin 
ikinci bir karar alınıncaya kadar çalışma saatlerinin 
10.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında düzen-
lenmesine, 

yukarıda belirtilen kararlar alınmıştır.

2- Odamızın Bayındır Sokak No:7/1-2 de bulunan 
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Lokalinin İçiş-
leri Bakanlığı’nın 13.03.2020 tarih ve E.42615 sayılı 
Genelgesi uyarınca geçici olarak hizmet vermesinin 
durdurulmasına, 

3-Odamız 18-19 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştiril-
mesi kararı verilen Oda Genel Kurulunun TMMOB 
Ana Yönetmeliğinin 5’inci ve Oda Ana Yönetmeliği-
mizin 20. Maddeleri gereğince ileri bir tarihe ertelen-
mesine, 

4-Oda Genel Kuruluna hazırlık amacıyla 28.03.2020 
günü yapılması planlanan “Oda-Şube Başkanlar” 
toplantısının ileri bir tarihe ertelenmesine,

5-Oda, Şube veya Temsilcilikler tarafından planla-
nan veya yapılmakta olan eğitim, toplantı, kurs, sos-
yal etkinlikler (halk ve sanat müziği gibi), seminer, 
sempozyum, kurultay vb. etkinliklerin iptali veya 
daha ileriki tarihlere ertelenmesine,

6-Genel Merkez, Şube ve Temsilciliklerin Yönetim 
Kurulunun toplantı gün ve saatlerinin süreçteki ge-
lişmeleri dikkate alınarak ilgili oda birimlerince be-
lirlenmesine, 

Karar verilmiştir.


