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GÜNDEM 

1. İşçilere verilen sağlık raporlarının bir kurul tarafından değerlendirilmesi 

2. Temaslı olan işçilerin karantina uygulaması  

3. İlaç üretimi ile ilgili Kocaeli’deki ilaç firmalarının durumu  

4. Koronavirüs vakaları ile ilgili iş kazası değerlendirmesi 

5. 65 yaş üstü işadamı Yönetim Kurulu üyesi veya üst düzey yöneticilerin sokağa çıkma yasağı  

  

 
GÖRÜŞÜLEN KONULAR 
1. İşçilere verilen sağlık raporlarının İl Sağlık Müdürlüğü’nün oluşturduğu bir kurul tarafından 

değerlendirilmesi önerildi. Bunun mevzuatsal açıdan çok uygun olmadığı fakat söz konusu raporlar 

konusunda daha hassas davranılacağı bilgisi verildi. Bu konuda bir standardizasyonun olmasının 

önemi vurgulandı. 

 

2. Çalışanların “işyerlerinin temiz raporu istediği” gerekçesiyle sağlık kuruluşlarına başvuruda 

bulunduğu bilgisi aktarıldı. Hiçbir semptom göstermeden bu gerekçe ile gelen çalışanlara artık test 

yapılmadığı bilgisi alındı. 

 

3. Temaslı olan işçilerin karantina uygulaması kararı işyeri hekimine bırakılması önerildi. Koronavirüs 

vakası tespit edilmesi durumunda çalıştığı firmanın yöneticileri ve işyeri hekimi ile irtibata geçildiği ve 

bu şekilde karar verildiği bilgisi alındı. 

 



4. Bu kapsamda OSB’lerde temas noktaları kurulabileceği, firmada bir koronavirüs vakası meydana 

gelmesi durumunda OSB yönetimleri ile irtibata geçilmesinin daha hızlı iletişim sağlayabileceği 

vurgulandı. Bu konuda bir altyapının oluşturulması gerektiği kararı alındı. (YK) 

 
5. Sağlık ocağı ve hastanelerde yığılmaların önüne geçilebilmesi için bazı işyeri hekimlerine de elzem 

durumlarda koronavirüs testi numunesi alabilmesi için eğitim verilebileceği ve ekipman 

sağlanabileceği bilgisi alındı. 

 
6.  İlaç üretimi için Gebze’de bulunan ilaç fabrikalarının devlet lisans sorunu yaşamazsalar bu ilaçları 

üretebilecekleri bilgisi aktarıldı. 

 
7. 65 yaş üstü işadamları, Yönetim Kurulu üyeleri veya üst düzey yöneticilerin sokağa çıkma yasağı 

nedeni ile yaşadığı sıkıntıların gün geçtikçe büyüdüğü ve ciddi iş kayıplarına neden olduğu bilgisi 

aktarıldı.  Bu kapsamda Oda olarak taleplerin toplanabileceği ve bu taleplerin Valiliğe toplu bir 

şekilde iletilebileceği konusu görüşüldü. Ama burada kriterlerin de belirlenmesinin önemi vurgulandı. 

(En az 10 işçi çalıştıran, imza sirküsünde adı olan, 65-75 yaş arası vb.)  (AZ-YK)  

 

*Sonraki toplantıların KSO Yönetim Kurulu’na konuların daha hızlı aktarılabilmesi için Pazartesi ya da 

Salı günleri yapılması kararı alındı.  (AH) 

 

 

 

29.04.2020 tarihli Toplantı Kararlarının Son Durumu 

 

Karar Alınan Aksiyon 

  

Üyenin sorunlarını iletebileceği bir whatsapp 

hattı oluşturulması 

İletişim servisinde bulunan telefon whatsapp 

hattı olarak kullanılacak ve ilgili mecralardan 

duyurulacak. 

Sanayiciler ile ilgili kurum yöneticilerinin 

buluşturulduğu webinarlar organize edilmesi 

Toplantıya Sağlık İl Müdürü davet edildi. 

05 Mayıs’ta İş Hukuku webinarı yapıldı. 

Komisyon kararlarının web üzerinden 

paylaşılması  

Komisyon kararları web sitesindeki Koronavirüs 

bölümün altında paylaşıldı. 

Temaslı olan işçilerin karantina uygulaması kararı 

işyerine hekimine bırakılması 

Konu İl Sağlık Müdürü’ne aktarıldı.  

İşçilere verilen sağlık raporlarının İl Sağlık 

Müdürlüğü’nün oluşturduğu bir kurul tarafından 

değerlendirilmesi 

Konu İl Sağlık Müdürü’ne aktarıldı. 
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