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‘Corona Günleri’nde JMO
Corona virüsünün tüm dünyayı etkisine aldığı günlerde Odamız  

meslektaşlarımız ve çalışanlarının sağlığı için önlemler aldı. Corona günlerinde 
dayanışma amacı ile üyelerimizi arayarak, onlara destek olmaya çalıştık. 
Paylaşım ‘corona günlerinde’ Odamızın düzenlediği webinarlarla hayata 

geçirildi. Hocalarımız mesleki bilgilerini düzenlenen internet seminerleri ile 
tüm meslaktaşlarımızla paylaştı. Odamızın YouTube kanalı bu paylaşımların 

hala sürdürüldüğü bir platform oldu.
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ODAMIZ CORONA VİRÜSE 
KARŞI ÖNLEMLER ALMAYA 

DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanlığının, Türkiye`de corona 
virüs vakasının tespit edildiğine yöne-

lik açıklamasının ardından ülke genelinde 
tedbirler alınmaya başladı. Dünya genelinde 
önlemler üst seviyeye çıkartılırken ülkemiz-
de de hayatın her alanında bir dizi önlemler 
alınmaya devam ediyor. Eğitime ara veril-
mesi, toplu kullanım alanlarına kısıtlamalar 
getirilmesi ve bazı risk gruplarının zorunlu 

olmadıkça evlerinden çıkmaması gibi tedbir-
ler devam ederken, hem kamu hem de özel 
sektörde dezenfekte ve hijyen çalışmaları ya-
pılıyor.

Bu kapsamda; Odamız tarafından da çalış-
malar devam etmekte olup, 06-10 Nisan 2020 
tarihleri arasında gerçekleştirilecek 73. Türki-
ye Jeoloji Kurultayı 1-5 Haziran 2020 tarihine 

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

Kurultayı 5-9 Ekim 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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ertelendi. Ayrıca 14 Mart 2020 Cumartesi günü Oda-
mız hizmete kapatılarak dezenfeksiyon işlemlerinde 
kullanılan özel ilaçlarla tüm kullanım alanları steri-
lize edildi.

 Konu ile ilgili olarak  Yönetim Kurulumuz tara-
fından bir dizi karar alınmıştır. 18.03.2020 tarihinde 
yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar-
lar tüm örgüt birimlerine gönderilmiştir. Alınan ka-
rarlar çerçevesinde hem oda çalışmalarını hem de 
üyelerimizin yapacakları iş ve işlemleri aksatmaya-
cak şekilde çalışma düzeni oluşturulmuştur. 

Bu kapsamda; 

1. Korona virüs salgını nedeniyle sosyal etkileşi-
min sınırlı tutularak enfeksiyonun etkilerinin ülke-
mizde azaltılması amacıyla, Oda iş yerinde örgütlü 
“Sosyal İş Sendikası’nın” 16.03.2020 tarih ve 201/5-
305 sayılı yazısında belirtilen talepleri ile TMMOB ve 
Bağlı odalarındaki çalışma düzeni de dikkate alına-
rak, oda personelin çalışma düzenine ilişkin değişik-
liğe gidilerek, 60 yaş ve üstü, hamile, yasal süt iznini 
kullanan, engelli ve doktor raporuyla kronik (kalp, 
diyabet, kanser gibi) hastalığı bulunan çalışanlarımı-
za ikinci bir karar sürecine kadar idari izin verilmiş, 
ayrıca çoklu personelin çalıştığı birimlerde haftada 
iki gün 13.00-16.00 saatleri arası, diğer yerlerde ise 
hafta bir gün 13.00-16.00 saatleri arasında kısa ve 
azaltılmış çalışma dönemine gidilmiştir.

2. Odamızın Bayındır Sokak No:7/1-2 de bulunan 
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Lokali İçişleri 
Bakanlığı’nın 13.03.2020 tarih ve E.42615 sayılı Ge-
nelgesi uyarınca geçici olarak hizmet vermesi dur-
durulmuştur.

3. Odamız 18-19 Nisan 2020 tarihinde gerçekleş-
tirilmesi kararı verilen Oda Genel Kurulunun TM-
MOB Ana Yönetmeliğinin 5’inci ve Oda Ana Yönet-
meliğimizin 20. Maddeleri gereğince ileri bir tarihe 
ertelenmiştir.

4. Oda Genel Kuruluna hazırlık amacıyla 
28.03.2020 günü yapılması planlanan “Oda-Şube 
Başkanlar” toplantısı ertelenmiş, 14 Mayıs 2020 tarih 
sonra oda organları toplantılar serisi webinar orta-
mında başlatılmıştır.

5. Oda Yönetim ve komisyon toplantılarının yüz 
yüze yerine internet ortamında uzaktan erişimli top-
lantıları haftalık olarak düzenle yapılması kararlaştı-
rılmış, bu kapsamda şube ve temsilciliklerinde aynı 
yöntemle toplantı yapmaları gerektiğine ilişkin ka-
rarlar alınarak örgüt geneline bildirilmiştir.

6. Oda, Şube veya Temsilcilikler tarafından yüz 
yüze yapılması planlanan eğitim, toplantı, kurs, sos-
yal etkinlikler (halk ve sanat müziği gibi), seminer, 
sempozyum, kurultay vb. etkinliklerin iptali veya 
daha ileriki tarihlere ertelenmesine karar verilmiş, 
bu etkinlikler yerine meslektaşlarımızın talepleri 
çerçevesinde webinar seminer ve etkinliklerin dü-
zenlenmesi kararı verilmiş, Nisan ve Mayıs ayında 
yoğun webinar seminerleri düzenlenmiştir.

7. Sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş üstü 
üyelerimizin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılan-
ması konusunda çalışma yürütülmüş şube ve temsil-
ciliklerimizle birlikte 65 yaş üstü üyelerimiz tek tek 
telefonla aranarak herhangi bir ihtiyaçlarının olup 
olmadığı sorulmuş, ihtiyaç belirten üyelerimize ge-
rekli destekler sağlanmıştır.

8. SMM üyelerimizin için Halkbank la görüşüle-
rek kredi desteği sağlanması ile QNB Finansbank ile 
anlaşma yapılarak e-fatura konusunda ücretsiz des-
tek alması sağlanmıştır.

9. MTA Genel Müdürlüğü gibi kamu kurumları 
ile görüşülerek arazi veya kamp çalışmalarına CO-
VİD-19 etkisinin görüldüğü Nisan ve Mayıs ayların-
da açılmaması talepleri iletilmiş, bu kapsamda MTA 
Genel Müdürlüğü tarafından bazı kampların açılma-
sı ertelenmiştir.

10. Madencilik faaliyetleri ile faaliyet yürüten YTK 
firmalarının talepleri çerçevesinde MAPEG Genel 
Müdürlüğü ile görüşülerek, Nisan ayında sunulması 
zorunlu olan faaliyet raporlarının tarihin ertelenme-
si konusunda görüşmeler yapılmış, yapılan görüş-
meler sonucunda faaliyet raporlarının Eylül ayında 
verilmesi kararı yayınlanmıştır.


