
GAZİANTEP KENT KONSEYİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇALIŞMA 
GRUBU PANDEMİ GEÇİŞ SÜRECİ BİLDİRİSİ 

1. İş yerinde çalışanların iş sırasında, yemekhanede, servislerde maske takma, mesafeyi 
koruma, hijyen ve temizlik kurallarına tam uyulması sağlanmalıdır. Gece 
vardiyalarında kontrol zayıflamakta, ihmaller artmaktadır. Gece servislerinde kolluk 
kuvvetlerinin kontrolü bir hayli azalmaktadır. Bu sebeple gece vardiyaları daha çok 
önem kazanmaktadır. 

2. Kullanılmış maske ve eldivenler uygun şekilde ağzı kapalı çöp kaplarına atılması 
sağlanmalıdır.  

3. Eldivenin bilinçli kullanılması gerekmektedir. Eldiven kullanması gerekenler dışında 
eldiven kullanılması önlemden çok bulaşmayı çoğaltmaktadır. Maske çalışanlara 
günde 2 adet dağıtılması uygundur. Maskeyi dağıtanın, maskeye eli değmemeli ve tek 
kullanımlık ambalajlarda verilmesi uygun olacaktır. 

4. Yemekhanelerde tuz, şeker, baharatlar tek kullanımlık olmalıdır. Mümkünse tek 
kullanımlık bardaklar kullanılmalı ya da kullanılan bardaklar 60-90℃’de yıkanarak 
temiz yerde muhafaza edilmelidir. Kaşık, çatal ve bıçaklar tek kişilik kâğıt kılıflarda 
servise sunulmalıdır. 

5. Ekmek ve yemek servis görevlisi tarafından verilmelidir. Benmari ile müşteri arasında 
cam bölme olmalıdır. 

6. Lavabo muslukları el değmeden fotoselle çalışan sistemde olmalı, el değmemelidir. 
Tuvalet ve lavabo kapıları da el değmeden açılabilen özellik de olmalı ya da kapı 
kolları sık sık temizlenip dezenfektan ile silinmelidir. Aynı şekilde iş yerine girişlerde 
kullanılan parmak okutucu el değmeyen sisteme çevrilmeli, mümkün değilse parmak 
okutucu sık sık temizlenip dezenfekte edilmelidir. 

7. Küçük sanayi siteleri ve diğer esnaflar ihmal edilmemelidir. Aynı kurallara riayet 
etmeleri sağlanmalıdır. 

8. Corona virüs tanı test sayısı çok az yapılmaktadır. Sayısı arttırılması pandeminin 
gerçek boyutunu göstermesi açısından önemlidir. Testler ücretsiz yapılabilmelidir. 
Bilhassa gıda satışı ile uğraşan esnaf ve marketler başta olmak üzere tümü teste tabi 
tutulmalıdır. 

9. Parayla sürekli temas eden tahsildarlar, veznedar ve gişe görevlileri risk grubundadır. 
Bu gruba özel itina gösterilmesi gerekmektedir. (Pide ve ekmek fırınlarında para ile 
temas eden görevlinin eldiven kullanmasının bir anlamı yoktur. Para ile temas eden 
görevli farklı kişi olmak zorundadır.) 

10. Ateş ölçerlerin kalibrasyonunun uygun aralıklarla yapılması ve doğru ölçümün kayda 
geçmesi önem arz etmektedir. Ateş ölçme işlemi çalışanların giriş ve çıkışlarında 
olmak üzere uygulanıp kayda alınmalıdır. Ateşi 38℃ ve üstünde olanlar sağlık 
kuruluşlarına gönderilmeli, kesinlikle içeriye alınmamalıdır. Sağlık kuruluşu 
görevlileri gelinceye kadar karantina odası oluşturulup gerekirse bu kişiler bu odalarda 
izole edilmelidir. 

11. Yeni işe girecek çalışanlara işe başlama eğitimlerinin yanı sıra Covid-19 corona virüs 
önlemleri hakkında bilgilendirilmeleri önem arz etmektedir. 

12. İklimlendirme ve klimalarda ortam havasını döndüren sistem kullanılmamalı, %100 
doğal havalandırma yapabilen klima sistemi kullanılmalıdır. Klimaların bakımları 
uygun şekilde ve zamanında yapılmalıdır. Aynı şekilde servis araçlarında da ortam 
havasını döndüren sistem kullanılmamalıdır. 



13. Servis araçları her kullanımdan önce deterjanlı su ile temizlenip el değen kısımlar 
1/100 çamaşır suyu çözeltisiyle silinmeli ve havalandırılmalıdır. 

14.  Servisle personel taşıma işleminde adresinden ilk alınan personel en arka köşeye 
oturması suretiyle personelin alınış sırasına göre oturması sağlanmalı ve mümkünse 
her seferde personelin oturduğu koltuk aynı olmalıdır. İş çıkışında da servis araçları 
aynı kuralı uygulamalıdır. 

15. İş yerlerinde yemek masaları ve çalışma masalarının uygun şekilde temizlenmediği 
gözlenmiştir. Ellerin en çok temas ettiği yüzeyler deterjanlı su ile silinip peşi sıra 
1/100’lük çamaşır suyu çözeltisi (aşınması muhtemel yüzeyler %70’lik alkol) ile 
silinmelidir. 

16. Sağlık personellerinin corona virüs hastalığına yakalandıklarında bu olay meslek 
hastalığı tanısıyla işlem görmelidir. Ayrıca her ne kadar Aile Sosyal Yardım ve 
Çalışma Bakanlığı tarafından corona virüs hastalığının iş kazası ve meslek hastalığı 
sayılmaması kararı olsa bile ileri ki günlerde açılacak davalarda bu kararın değişmesi 
muhtemeldir. Bizce corona virüs hastalığı iş kazası sayılmalıdır. Aksi halde 
çalışanların mağdur olması, hak kaybına uğraması ihtimal dahilindedir. (Bundan 
önceki yaşanan H1N1 virüsü domuz gribi hastalığı iş kazası sayılmıştır.) 

17. Maske ve test halka ücretsiz olarak temini sağlanmalı ve kolay ulaşılabilir olmalıdır. 
18. Corona virüs hastalığında iş yeri sahibinin, iş verenin sorumluluğu tam belirgin 

değildir. Açıkça belirlenmesi, sınırlarının çizilmesi gerekmektedir. 
19. Kolluk kuvvetlerinin kontrolleri arttırılmalı (maske takmayan, sosyal mesafeye 

uymayanlar ve hijyen kurallarına uymayanlar) cezai işlemler amaç olarak değil araç 
olarak kullanılmalıdır, sürekli ve istisnasız uygulanması halkımızın yararınadır. 
Yazılan cezaların ödenmeyeceği kanısı halkımızda yaygın olarak zannedilmektedir. 
Bu cezaların ciddi olduğu ve cezalı tarafından ödeneceği açıkça belirtilmeli, 
affedilmeyeceği bildirilmelidir. 

20. Bilgi kirliliği devlet unsurları tarafından önlenmeli, gerçek bilimsel bilgiler halka 
şeffaf ve doğru olarak aktarılmalıdır.  

21. Suriyeli mülteciler için de aynı kuralların uygulanması sağlanmalıdır. 
22. İş yerlerinde corona virüs vakası tespit edilmiş ise çalışanın işten kaçınma hakkını 

kullanması sağlanmalıdır. 
23. Kamuda nöbetleşe çalışma sistemi gibi özel sektörde de aynı nöbetleşe çalışma sistemi 

hak kaybı olmadan uygulanmalıdır. 
24. Aile hekimliklerinde ve diğer sağlık kuruluşlarında corona virüs mücadele sağlık 

malzemeleri eksiği olmamalıdır. 
25. Corona virüs geçiş sürecinde eski yaşam şeklinin devam etmeyeceği tahminen bu 

sürenin 1,5 yıl kadar süreceği ve bu süreçte kurallara noksansız uyulması halka 
ciddiyetle anlatılmalıdır. 

26. Dezenfektanların evde üretilmesi sağlamalıdır. Basit formül ve kolay bulunabilen 
malzemelerle halka anlatılmalıdır. 

27. Kenar semtlerde, varoşlarda sosyal yaşam şartlarının iyi olmadığı tek göz odada 
birçok kişinin yaşadığı bir gerçektir. Bağışıklık sisteminin güçlenmesi dengeli gıda 
alımıyla mümkündür, biliyoruz ki bağışıklık sistemi güçlü olursa hastalık kolay ve 
çabuk atlatılmaktadır. Bu sebeple bu bölgelere gıda yardımı ve corona test yapımı özel 
önem arz etmektedir. Çünkü burada ikamet edenlerin çoğunluğu sanayi sitelerinde ve 
iş yerlerinde çalışan personellerdir. Dolasıyla hastalığın yayılması bu bölgelerden 
çoğunlukla kaynaklandığından özel önem verilmelidir. 



28. Corona virüsün yarattığı ekonomik sıkıntılar iş veren ve çalışanı etkilemektedir. Hak 
kayıplarının önlenmesi dahil maddi manevi devletin yardım yapması gereklidir. 

29. Çalışanların kısmi süreli çalışma ve işten çıkarmalardan dolayı hak kayıplarına 
uğramakta ve ekonomik sıkıntı çekmektedirler. Manen ve madden sıkıntı sebebiyle 
canları tehlikeye girmektedir. Geçiş döneminde devletin güçlü ve sıcak olan şefkatli 
eli işveren ve çalışana değmeli iş garantisi sağlama yönünde olmalıdır. 

30. Risk analizleri ve acil eylem planları kağıt üzerinde kalmamalı, pratik ve uygulanabilir 
hale dönüşmelidir. 

31. Virüs sebebiyle vefat eden çalışanların iş kazası sayılmaması dolayısıyla hak 
kayıplarına uğradıkları, ölüm yardımı ve aylığı almaları riske girmesi çıkartılacak 
kanun ve yönetmeliklerle önlenmelidir. İş verenin alacağı yük devlet tarafından 
paylaşılıp çalışanın mağduriyeti önlenmelidir. Vefat edenin ailesi destekten yoksun 
kalma tazminat gibi problemler yaşamamalıdır. Bu olay hukuki davalara bırakılmadan 
çözümlenmelidir. 

32. Berber, kuaför, otel, sauna ve otel gibi temasın ve nemin bol olduğu yerlere özel önem 
verilmeli, hijyen kuralları istisnasız uygulanmalıdır. 

33. Yardım maksadıyla halkımız birbirine kullandığı maskeyi vermek suretiyle bankalara 
ve marketlere bu şekilde girmelerinin önüne geçilmelidir. Bu durumun hastalığı 
bulaştırdığı halkımıza anlatılmalı, bunun yardım değil, iş görme değil aksine yardım 
ettiği kişinin hastalanmasına sebep olunduğu anlatılmalıdır. 

34. Corona virüs önlemleri 6331 sayılı iş kanununu gölgede bırakmamalı, ikinci plana 
atılmamalıdır. Çünkü iş kazalarındaki ölüm ve yaralanmalar virüsün sebep olduğu 
ölüm ve hastalanma sayılarından çok fazladır. 

35. Parklar, mesire yerleri ve piknik yerleri sosyal mesafenin, maske kullanımının en az 
olduğu yerler olarak gözlenmiştir. Buralarda kontrol sürekli olmalı eğer yapılamıyorsa 
kullanıma kapatılmalıdır. 
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