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KATILIMCILAR 

İSİM GÖREVİ 

Tekin Urhan Komisyon Başkanı  

Çınar Ulusoy KSO Yönetim Kurulu Başkan Yrd.  

Turgay Ener Komisyon Üyesi 

Mustafa Türker Komisyon Üyesi 

Kubilay Kirman Komisyon Üyesi 

Oktay Köse KSO Avukatı 

Aynur Hacıfettahoğlu KSO 
 

 
 
GÜNDEM 

1. Komisyon faaliyetlerinin üyelere aktarılma prosedürü  

2. Koronavirüs vakaları ile ilgili iş kazası değerlendirmesi 

3. Pandemi kapsamında olası iş kazası davalarına hukuken yapılması gerekenler 

4. Sokağa çıkma yasağı esnasında çalışacak firmalara verilen izinler 

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

uygulaması 

  

 
GÖRÜŞÜLEN KONULAR 
1. Komisyon tarafından yapılan faaliyetlerden diğer üyelerin de haberdar olmasının önemi 

vurgulandı. KSO web sitesinde Koronavirüs ile ilgili rehber, kılavuz, duyuru ve komisyon 

tutanaklarının yer aldığı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca tüm duyurular konusunda KSO sosyal medya 

hesabının aktif olarak kullanıldığı bilgisi verildi. 

  

2. Komisyon Üyesi Sn. Kubilay Kirman tarafından Kocaeli ili verileri konusunda bilgi aktarıldı. 

 
3. T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan COVID-19 Normalleşme Planı konusunda görüşüldü. 

Söz konu planın incelenmesi ve plan hakkındaki yorumların bir sonraki toplantıda tartışılması kararı 

alındı. 

 
4. SGK tarafından yayınlanan genelgeye göre COVID-19 vakalarının iş kazası ya da meslek hastalığı 

olarak değil normal bir hastalık olarak değerlendirileceği bilgisi verildi. Fakat bu konunun kalıcı 



çözümü için SGK ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda değişiklikler yapılması gerektiği belirtildi. Bu 

kapsamda Oda olarak yapılan girişimler Komisyon Üyeleri ile paylaşıldı. 

 
 

5. Pandemi kapsamında olası iş kazası davalarına hukuken yapılması gerekenler konusunda 

görüşüldü.  

 T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TUSEB), organize Sanayi 
Bölgeleri ve Kocaeli Sanayi Odası iş birliği ile Gebze Teknik Üniversitesi'nde (GTÜ) COVID-19 
test laboratuvarında yapılan testlerin işverenlerin elinde bir kanıt olacağı belirtildi. 

 Süreçte kayıt almanın önemi vurgulandı. “Salgın Hastalık Bilgilendirme Formu”nun 
kullanılmasının ve bu formun iki hafta aralıklarla çalışanın kendisi tarafından 
doldurulmasının uygun olacağı bilgisi verildi. Söz konusu Form Örneği’nin web sitesinde 
yayınlanması kararı alındı. (YK) 

 

6. Koronavirüs konusunda KSO Hukuk Danışmanı tarafından hazırlanan hukuki görüşlerin web 

sitesinden tüm üye ile paylaşılması kararı verildi. (YK) 

 

7. Sokağa çıkma yasağı esnasında çalışacak firmalara verilen izinler konusunda Kocaeli genelindeki 

farklı uygulamalar konusunda görüşüldü. Bu kapsamda ilgili Vali Yardımcısı ile ortak bir toplantı 

yapılması ve toplantıda bu farklılıkların ortadan kalkmasının talep edilmesi kararı verildi. (YK) 

 

8. İşçilere verilen sağlık raporlarının İl Sağlık Müdürlüğü’nün oluşturduğu bir kurul tarafından 

değerlendirilmesi, temaslı olan işçilerin karantina uygulaması kararı işyeri hekimine bırakılması, 

OSB’lerde temas noktaları kurulması konularının Komisyon Başkanı Sn. Tekin Urhan tarafından 

Kocaeli İl Sağlık Müdürü’ne tekrar aktarılması kararı alındı. Hastanelerde halen aynı algoritmanın 

bilgisi aktarıldı.  

 
9. 65 yaş üstü işadamları, Yönetim Kurulu üyeleri veya üst düzey yöneticilerin sokağa çıkma yasağı 

nedeni ile yaşadığı sıkıntılar tekrar görüşüldü.  Bu kapsamda Oda olarak taleplerin toplanabileceği ve 

bu taleplerin Valiliğe toplu bir şekilde iletilebileceği konusu görüşüldü. Fakat insanlara boşuna umut 

vermemek adına konunun öncelikle Valilik ile görüşülmesinin daha uygun olacağı kararı alındı. Bu 

konunun da Vali Yardımcısının davet edildiği toplantıda paylaşılabileceği konusu karara bağlandı. (YK)  

 
10. İstanbul Sanayi Odası’nın koronavirüs ile ilgili bir Komisyonu var ise onlarla da ortak bir toplantı 

yapılmasının verimli olacağı bilgisi paylaşıldı. 

 

 

 
                                                                                                                                 Aynur HACIFETTAHOĞLU 

İŞ GELİŞTİRME SORUMLUSU 
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