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TOPLANTI KONUSU : KSO COVID-19 Komisyonu 2. Toplantısı 

 

TOPLANTI TARİHİ /SAATİ : 29.04.2020 / 13:00 

 

TOPLANTI SORUMLUSU: Tekin Urhan, Komisyon Başkanı  

 

KATILIMCILAR 

İSİM GÖREVİ 

Tekin Urhan Komisyon Başkanı  

Çınar Ulusoy KSO Yönetim Kurulu Başkan Yrd.  

Mustafa Türker Komisyon Üyesi 

Turgay Ener Komisyon Üyesi 

Kubilay Kirman Komisyon Üyesi 

Oktay Köse KSO Avukatı 

Aynur Hacıfettahoğlu KSO 
 

 
 
GÜNDEM 

1. Bir önceki toplantı kararlarının gözden geçirilmesi 

2. Virüs nedeni ile yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri 

3. Süreç ile ilgili hukuki görüşler 

  

 
GÖRÜŞÜLEN KONULAR 
*Komisyon üyesi Sayın Kubilay Kirman tarafından Kocaeli ilindeki vaka istatistikleri hakkında bilgi 

verildi.  

 

*İlaç üretimi için 11. Komite ile yapılan görüşmede Gebze’de bulunan ilaç fabrikalarının devlet lisans 

sorunu yaşamazsalar bu ilaçları üretebilecekleri bilgisi alındı. (YK) 

 

*Bir fabrikada koronavirüs vakası görüldüğünde bunun iş kazası olarak değerlendirilip 

değerlendirilmeyeceği konusu görüşüldü. 

 Bu konuda TOBB ve OSBÜK olarak girişimler yapıldı. 

 Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Çınar Ulusoy tarafından en son çıkan Cumhurbaşkanlığı 

kararnamesine konunun yetiştiremediği için girmediği, fakat bir sonraki kararnamede bu 

sorunun çözümüne ilişkin kararın çıkabileceği bilgisi paylaşıldı.  

 Komisyon Üyesi Avukat Oktay Köse tarafından kararnamenin geçici çözüm olacağı, 

TBMM’nin açılmasının akabinde bunun kanunlaştırılmasının gerekli olduğu bilgisi verildi. (YK) 

 

*65 yaş üstü işadamları, Yönetim Kurulu üyeleri veya üst düzey yöneticiler sokağa çıkma yasağı 

nedeni ile ciddi sıkıntılar yaşamaya başladı. 65 yaş üstü işadamlarına, Yönetim Kurulu üyelerine veya 



üst düzey yöneticilere en azından haftada  2-3 gün seyahat izni verilmeli. (Valilik nezdinde girişimde 

bulunulabilir.-YK-AZ) 

 

*Servis otobüslerinde %50 kapasite ile çalışılması şartı nedeni ile bugüne kadar sıkıntı yaşanmadı. 

Fakat önümüzdeki günlerde büyük otomotiv firmalarının çalışmaya başlaması ile servis aracı 

bulunamaması sorunu yaşanacak. Bu sebeple salgın süresince Kocaeli’de hizmet veren servis 

araçlarında “P” plakası uygulamasının gevşetilmesi gerekli. (Gerekli olması durumunda P plaka 

olmayan İstanbul servisleri de kullanılabilmeli) (YK-AZ) 

 

*Şehir giriş ve çıkışlarında yapılan kontroller tekrar sorun olmaya başladı. Büyük otomotiv 

firmalarının çalışmaya başlaması ile yoğunluk daha da artacak. Kocaeli ve İstanbul illeri tek bir il 

olarak değerlendirilmeli. (YK-AZ) 

 

*İşçilere verilen sağlık raporları, İl Sağlık Müdürlüğü’nün oluşturduğu bir kurul tarafından 

değerlendirilmeli.  

 Söz konusu kurulun oluşturulması için hukuki dayanak araştırılacak. (OK, KK) 

 Sağlık İl Müdürlüğü’ne bu kapsamda bir kurul oluşturulması önerilecek.  (Bu konu Pandemi 

Kurulu’na götürülecek.) (AZ) 

 Bir sonraki toplantıya Sağlık İl Müdürü davet edilerek konu birebir aktarılacak. (AH) 

 

*Temaslı olan işçilerin karantina uygulaması kararı işyerine hekimine bırakılmalı.  

 

*Komisyon Üyesi Avukat Oktay Köse tarafından Forsmajor Ekspertiz Raporu, Kira Sözleşmeleri, 

Karşılıksız Çekler, İş Bırakma konusunda hazırlanan hukuki görüşlerin ayrıntıları paylaşıldı. Söz konusu 

görüşler Komisyon üyeleri ile paylaşılacak. (AH) 

 

*İşçi çıkartmanın yasak olduğu bu süreçte geçici işçilerin işten çıkarılması konusu görüşüldü. Geçici 

işçiler ile belirli süreli sözleşmeler yapılmalı. Belirli süreli sözleşmelerde süre bitiminde iş akdi 

otomatik biteceği için yasal olarak sorun olmayacağı aktarıldı. 

 

*Sanayiciler ile ilgili kurum yöneticilerinin buluşturulduğu webinarlar organize edilmeli.  

 06 Mayıs tarihli toplantıya Sağlık İl Müdürü davet edilecek. (Sadece Komisyon üyelerinin 

katılımı ile) 

 Sonraki süreçte de tanı testleri organizasyonun başında görev yapan Adil Hoca davet edilerek 

geniş katılımlı bir bilgilendirme toplantısı yapılacak. 

 İş Hukuku Komisyonu tarafından İK yöneticilerine yönelik iş hukuku konusunda bir webinar 

yapılmasının planlandığı bilgisi verildi. Söz konusu webinar Oktay Köse tarafından 05 Mayıs 

tarihinde yapılacak. (OK, KK, AH) 

 

*Komisyon kararlarının web üzerinden paylaşılması kararı alındı. (YK-AH) 

 

*KSO öncülüğünde GTÜ bünyesinde oluşturulan test merkezi hakkında bilgi verildi. (150 m2 lik bir 

gezici araç ile OSB’lerde bulunan firmalardaki çalışanlar işyerlerinde teste tabi tutacak. Günde 5000 

test yapılması planlanıyor. Test ücretli değil. Sadece numune alma için kişi başı 30 TL bedeli var. 



Sağlık Bakanlığı’nın algoritmasının dışında yeni bir uygulama. Karantina algoritması konusunda 

çekinceler ortaya koyuldu.) 

 

*Maske tedariği ile ilgili yeni gelişmeler paylaşıldı. (Toplu maske satışının önü açıldı.) 

 

*Bir sonraki toplantının 06 Mayıs Çarşamba günü saat 13:00’de yapılması kararı alındı. 

 

 

 

22.04.2020 tarihli Toplantı Kararlarının Son Durumu 

 

Karar Alınan Aksiyon 

Oda bünyesinde daha geniş çaplı “bir masa” 

kurulması 

Komisyona KSO Avukatı Sayın Oktay Köse davet 

edildi. 

Üyenin sorunlarını iletebileceği bir whatsapp 

hattı oluşturulması 

YK kararı sonrası teknik çalışma yapılacak. 

Sanayiciler ile ilgili kurum yöneticilerinin 

buluşturulduğu webinarlar organize edilmesi: 

Bir sonraki toplantıya Sağlık İl Müdürü davet 

edilecek 

05 Mayıs’ta İş Hukuku webinarı yapılacak. 

Sağlık İl Müdürlüğü ile iletişime geçerek 

koronavirüs algoritmasının istenmesi 

Algoritma temin edilerek üyeler ile paylaşıldı. 

Bir fabrikada koronavirüs vakası görüldüğünde 

bunun iş kazası sayılmaması için ilgili Kurumlara 

görüş yazılması 

TOBB olarak girişimde bulunuldu.  Bir sonraki 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde yer alabilir. 

 

 
 

 
 
 

 

 
                                                                                                                                 Aynur HACIFETTAHOĞLU 

İŞ GELİŞTİRME SORUMLUSU 
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