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KATILIMCILAR 
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Hasan Tahsin Tuğrul KSO Meclis Başkanı 
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Kubilay Kirman Komisyon Üyesi 

Aynur Hacıfettahoğlu KSO 
 

 
 
 
GÜNDEM 

1. Komisyon başkanının tespit edilmesi 

2. Komisyon çalışma metedolojisinin ve toplantı takviminin belirlenmesi 

3. Virüs nedeni ile yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri 

  

 
GÖRÜŞÜLEN KONULAR 
*Komisyon başkanının Sayın Tekin Urhan olmasına oy birliği ile karar verildi. 

 

*Komisyon toplantılarının aksi bir durum olmaması durumunda her hafta çarşamba günü saat 

13:00’de yapılması kararı alındı. 

 

*Sokağa çıkma yasağı ile ilgili her ilin farklı uygulamaları var. Kocaeli’ndeki uygulamanın İstanbul’a 

göre daha olumlu olduğu belirtildi. 

 

*Meclis Başkanı Sayın Tahsin Tuğrul tarafından verilen bilgiler; 

 KSO öncülüğünde GTÜ bünyesinde oluşturulacak test merkezi hakkında bilgi verildi. (150 m2 

lik bir gezici araç ile OSB’lerde bulunan firmalardaki çalışanlar işyerlerinde teste tabi tutacak. 

Günde 4000 test yapılması planlanıyor. Ama henüz ayrıntılar net değil) 

 Kocaeli Barosu tarafından yapılan bildiriler; “Sorumluluk, işçisini fabrikaya getiren 

işverendedir. Eğer işçide koronavirüs dolayısıyla bir hasar olursa bunun tazmininden işveren 

sorumludur. İşveren vakanın işyerinden kaynaklanmadığını kanıtlamak zorundadır.” 

şeklindedir. 



 Mücbir sebepten tüm sektörlerin faydalanması için KSO olarak girişimlerimiz devam ediyor. 

 Kronik hastalıktan ya da karantinalardan dolayı eksik işçi ile çalışmak zorunda kalınıyor. Bu 

sebeple bu çalışanların yerine geçici işçi alınıyor. Bu geçici işçilerin de mi çıkartılması 

kanunen yasak. Bu konu KSO avukatına sorulacak. (AH) 

 Önümüzdeki Ramazan ayında test yaptırmak için işçi gönderildiğinde işçi oruçlu olduğundan 

testi yaptırmak istemeyebilir. Bu testin orucu bozmayacağına dair bir fetva verilmesi uygun 

olabilir. 

 

*Maske satışlarının yasaklanması nedeni ile teminde sorun yaşanıyor. DMO web sitesi bile açılmıyor. 

Vatandaşa ücretsiz maske verilebilir ama firma çalışanları için satış yolu açılmalı.  

 

*Maske satışları yasaklandığı için sanayi tipi maske tedariğinde de ciddi problemler yaşanıyor. 

 

*Oda bünyesinde daha geniş çaplı “bir masa” kurulabilir. Bu masada bir hukukçu,  kamu kurumları ile 

iletişim noktasında profesyonel bir sanayici ve Komisyon üyeleri yer alır. (Bir sonraki toplantıya KSO 

avukatı Oktay Köse davet edilecek.) (Yönetim Kurulu-TU) 

 

*Üyenin sorunlarını iletebileceği bir whatsapp hattı oluşturulmalı. (Yönetim Kurulu-AH) 

 

*Sanayiciler ile ilgili kurum yöneticilerinin buluşturulduğu webinarlar organize edilmeli. (Sanayi İl 

Müdürü, Sağlık İl Müdürü veya daha önce iş hukuku konusunda seminerler düzenlediğimiz üstatların 

katılımı ile) (Yönetim Kurulu-TU-AH) 

*İlaç ya da aşı üretimi için 11. Komite ile bir arama konferansı yapılabilir. (KK) 

 

*İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine plazma doneri için destek olabileceğimizin bilgisinin verilmesi kararı 

alındı. (KK) 

 

*Gebze bölgesinde bulunan hastaneler tarafından başvuran her işçiye 14 gün karantina uygulaması 

yapılıyor. Ayrıca; çalışanlara işe devam etmemesi için de manevi baskı yapılıyor. Aslında Sağlık İl 

Müdürlüğü’nün bununla ilgili bir algoritması mevcut.  (Pozitif vaka çıkınca nasıl bir yol izlenecek, 

negatif vaka çıkınca nasıl bir yol izlenecek, kaç semptom varsa test yapılacak, karantinaya ne zaman 

alınacak vb.) Sağlık İl Müdürlüğü ile iletişime geçerek koronavirüs algoritmasının istenmesi kararı 

alındı. (AH-KK) 

 

*Tüm bu sorunların çözümü için işçilere verilen sağlık raporları, İl Sağlık Müdürlüğü’nün oluşturduğu 

bir heyet tarafından değerlendirilmeli. Özellikle Gebze bölgesinde ciddi sıkıntı yaşanıyor. Sağlık İl 

Müdürlüğü’ne bu kapsamda bir heyet oluşturulması önerilecek.  (Bu konu Pandemi Kurulu’na 

götürülecek.) (AZ) 

 

*Test negatif çıktığında işçiye 1 günlük izin verilerek süreç tamamlanmalı. Sağlık İl Müdürlüğü 

tarafından oluşturulacak heyet bunun çözümü olabilir. 

 

*Bir fabrikada koronavirüs vakası görüldüğünde bunun iş kazası sayılmaması için ilgili Kurumlara 

görüş yazılmalı. (AH) 



 

*65 yaş üstü işadamları, Yönetim Kurulu üyeleri veya üst düzey yöneticilere seyahat izni verilmeli. 

(Bunun için KSO olarak yapılan girişimler mevcut.) 

 

*Sağlık çalışanları için özellikle Ramazan ayı münasebeti ile bir kampanya yapılabilir.(TU) 

 

*Bir sonraki online toplantının 29 Nisan Çarşamba günü saat 13:00’de yapılması kararı alındı. 

 

 
 

ALINAN AKSIYONLAR 
 
 
 

 

 
                                                                                                                                 Aynur HACIFETTAHOĞLU 

İŞ GELİŞTİRME SORUMLUSU 
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