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     Kasım 2019’ da Çin’ de ortaya çıkıp, tüm dünyaya kısa sürede yayılan, 15 Mart 2020’ den 
itibaren de ülkemizde ve şehrimizde de görülmeye başlayan ve kısa sürede yayılan COVİD19 
isimli Pandemi’ nin, özellikle Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili, görüş, rapor ve 
önerilerimiz, 4 başlık altında, aşağıda izah edilmeye çalışılmıştır. 

1. OSB’ DEKİ POZİTİF VAKALAR, ŞEHRİMİZDE GÖRÜLEN VAKALARIN SEBEBİ  
( ÇIKIŞ NOKTASI ) DEĞİL, SONUCUDUR. 
 
1.1. Bilindiği üzere, Bölgemizin işgücü kaynağı, ağırlıklı olarak, Kayaönü, Karşıyaka, 

Hacıbaba, Çıksorut, Yazıcık, Perilikaya, Düztepe, Yavuzlar ve Cumhuriyet semt ve 
mahallelerinden sağlanmakta ve bu bölgelerden yaklaşık, tahmini 150.000 kişi 
gelmektedir. 

1.2. Beyaz ve mavi yakalı çalışanlarımız da, yukarıdaki bölgelerin yanı sıra, Beykent, 
Gazikent, Binevler, Emek, Karataş, Güvenevler ve İbrahimli bölgelerinden 
gelmektedirler. Bunların sayısı da yaklaşık ve tahmini olarak 30.000 kişi civarındadır. 

1.3. COVİD19’ un Gaziantep’ te ilk görüldüğü andan itibaren, sosyo-ekonomik düzeyin 
düşüklüğü, insan yoğunluğunun fazlalığı, demografik yapının çok fazla ve değişik 
olması nedenleriyle, 1.1. maddesindeki bölgelerimiz en fazla riskli, en fazla vakanın 
görüldüğü, kısıtlamaların en fazla ihlal edildiği bölgeler olduğu, ilan edilen günlük 
COVİD19 Raporları’ ndan anlaşılmaktadır. 2. derecede riskli olan bölgelerde de 
kısıtlama ihlalleri olduğu bilinmektedir. 

1.4. OSB’ de günlük 180.000 kişilik direkt işgücü sirkülasyonu, bunu yanında işveren, 
şoför,ziyaretçi, müşteri v.s. gibi 20.000 kişi civarında ek insan giriş-çıkışı olmak 
üzere, toplamda 200.000 kişilik bir sirkülasyon olmaktadır. 

1.5. Bu 200.000 kişi, kendi dışında ailesi ve temas halinde olduğu çevresi ile birlikte 
yaklaşık 1.000.000 kişilik bir nüfusun içerisinden çıkıp gelmektedir. Bu da il 
nüfusumuzun yarısı demektir. 

1.6. OSB’ ye gelen her çalışan, yaklaşık 50-60 m²’ lik bir evden ve 10-12 m²’lik bir 
odadan, en az 4-5 kişinin içinden çıkıp gelmektedir. Bu durumda, kısıtlamaların ihlal 
edilerek, maske kullanmadan ve sosyal mesafe kuralına uyamadan yapılacak 
ilişkilerde, BULAŞ ihtimalinin yüksek olacağı kesindir. 

1.7. Netice olarak; OSB’ de ortaya çıkan pozitif vakalar, OSB’ den çıkmış vakalar değil, 
OSB’ ye taşınmış vakalardır. 

1.8. OSB’ de 43.000.000 m² alan mevcuttur. Yaklaşık kişi başına en az 100 m²/kişi açık 
alan, en az 100 m²/kişi kapalı alan düşmektedir. Bu kadar mesafeli bir ortamda 
virüsün bulaşma riski pek mümkün değildir. 
 
 
 
 



2. PANDEMİ DÖNEMİNDE İŞLETME VE FİRMALARIN YAPTIĞI UYGULAMALAR 
 
    Şehrimizde ve bilgemizde ilk pozitif vaka görüldüğü andan itibaren hemen hemen tüm 
işletme ve firmalar, 
 
2.1. Öncelikle, hak etmiş-etmemiş, tüm çalışanlarını, Yıllık Ücretli İzin’ e gönderdiler. 
2.2. Girişlerdeki güvenlik görevlilerine ısıölçer verilerek, tüm giren kişilerin ateşlerinin 

ölçülmesi sağlandı. 
2.3. İşletmelerin uygun görülen yerlerine dezenfektan kutuları konuldu bazı işletmelerimiz 

dezenfektan kabinleri koydu. 
2.4. Servis araçları ve şirket arabaları dezenfekte edilmeye başlandı. 
2.5. Firmaların  bünyesindeki, işletmeler, ofisler, yemekhane ve mutfaklar dezenfekte 

edildi. 
2.6. Tüm çalışanlara maske dağıtımı yapıldı ve maske kullanımı sürekli ve zorunlu hale 

getirildi. 
2.7. Servislerde insan yoğunluğunu azaltabilmek için, bazı firmalarımızda; 

• Tek vardiya çalışanlar, iki vardiyaya, 
• Çift vardiya çalışanlar, üç vardiyaya, 
• Üç vardiya çalışanlar servis artırımına gittiler. 

2.8. Mutfaklarda ayrı düzen ve organizasyonlara gidildi. Yemekhanelerde sosyal mesafeyi 
korumak adına masalar azaltıldı ve masalarda en fazla iki kişinin karşılıklı oturduğu 
düzene geçildi. 
 

3. GAZİANTEP ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE YÖNETİMİ’ NİN 
YAPTIĞI İŞLER 
 
3.1. Sayın Valimizin direktifleri ve OSB Yönetiminin talepleri ile, Bölgemizdeki 180.000 

çalışanımızın tamamının testten geçirilmesi konusunda girişimlerde bulunuldu. İl 
Sağlık Müdürümüzün katılımlarıyla yapılan geniş kapsamlı ve uzun süreli 
toplantılarda, tüm çalışanların tamamının testten geçirilmesinin fiziken ve malen 
imkansız olduğu ortaya çıktı. Ancak çok etkin, devamlı ve sürdürülebilir bir 
denetimin yapılması ve lojistik destek sağlanması konusunda mutabakata varıldı. 

3.2. Yukarıda sözü edilen mutabakat gereği, İl Sağlık Müdürlüğümüzce 7 ayrı ekip 
oluşturuldu. OSB Müdürlüğü de adres bulma konusunda lojistik destek sağladı. 
15 Haziran 2020 itibariyle, faal halde bulunan 1050 firma ve işletmenin tamamı 
 2. Kontrol fazını bitirip, 3. Kontrol fazına geçildi. 

3.3. Maske satışlarının yasaklı olduğu zaman diliminde OSB Yönetimince, işletmelere 
350.000 adet maske dağıtımı yapıldı. 

3.4. İlk pozitif vaka çıktığı andan itibaren, BİLBOARDLAR, WHATSAPP ve TWİTTER 
aracılığıyla Duyuru, Rehberlik ve Bilgilendirme çalışmalarına kesintisiz devam edildi 
ve halen devam etmektedir. 

3.5. Sokağa çıkma yasağı günlerinde, İçişleri Bakanlığımızın genelge ve talimatları 
doğrultusunda, koşullara uyan işletme ve firmalara çalışma izni verildi. 

3.6. Sokağa çıkma yasağı günlerinde, çalışma izni alamayan ve talep eden işletme ve 
firmalara, kumanya, yemek ve su dağıtımı yapıldı. 



3.7. Yine sokağa çıkma yasağı günlerinde, imkanı olmayan küçük firma çalışanları için 10 
farklı yerden servis kaldırıldı ve aynı yerlere dönüş servisi yapıldı. 

3.8. Yine sokağa çıkma yasağı günlerinde, sokak köpeklerine ve hayvan koruma yerlerine 
yemek ve su dağıtımı yapıldı. 

3.9. Pandemi döneminde Su, Elektrik ve Doğalgaz faturaları, vade farkı alınmaksızın bir 
ay ertelendi. 

3.10. Gaziantep Valiliği’ nin başlattığı ‘’ Gıda Bankası Kampanyası’’ na yardım 
yapıldı. 

3.11. Ulusal bazda açılan ‘’ Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası‘’ na yardım 
yapıldı. 

3.12. OSB Müdürlüğü’ne bağlı OSB Endüstri Meslek Kolejimizde, üstün kalite 
dezenfektan imal edilerek, bağlı kuruluşlarımıza dağıtımı yapıldı. 

3.13. OSB içerisinde yer alan Sosyal Alanlara, ATM Bölgelerine dezenfektasyon 
yapıldı. 

3.14. Normalleşme çalışmaları kapsamında, Cuma Namazı için yer tahsisi, bakımı ve 
dezenfektasyonu yapıldı. 

3.15. Yeni Normale Geçiş Sürecinde İşveren ve/veya Vekillerine İSG Uzman ve 
İşyeri Hekimlerince, İnsan Kaynakları Departmanına eğitim verildi. 

3.16. Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl sağlık Müdürlüğü ve OSB Müdürlüğü 
tarafından, alınacak önlemler hakkında seminer verildi. 

3.17. OSB Müdürlüğü tarafından COVİD19 ve alınacak önlemler hakkında kılavuz 
hazırlandı, dağıtımı yapılacak. 
 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
4.1. Pozitif vaka çıkması nedeniyle, ‘’ neredeyse’’ tüm bölgenin faaliyetlerinin 

durdurulması ve bölgenin kapatılması (gerekiyor/gerekecek) gibi bir hava estirilmek 
isteniyor. 
GENEL ASAYİŞ, EKONOMİ,MORAL VE MOTİVASYON, TANITIM, TURİZM, 
GÜVENLİK vb. nedenlerden dolayı, genel anlamda üretim ‘’DURDURULAMAZ’’. 
Eğer gerekiyorsa, yukarıdaki nedenler ayrı bir raporla çok açık ve seçik izah 
edilebilir. 

4.2. OSB’ de, pozitif vaka çıktığı zaman, çıkış yeri, filyasyon ve her türlü araştırma 
yapıldıktan sonra, durumuna göre, ya ilgili birim ya da işletmenin tamamı zaten 
karantinaya alınmaktadır. 

4.3. Maske-Sosyal Mesafe-Hijyen Kuralının harfiyen yerine getirilmesi konusu kesinlikle 
uygulanmalı ve uygulatılmalıdır. 

4.4. Maske-Sosyal Mesafe-Hijyen Kuralı için, etkin, yoğun ve devamlı eğitim, tanıtım ve 
bilgilendirme yapılması ve bunun sürekliliği sağlanmalıdır. 

4.5. Maske-Sosyal Mesafe-Hijyen Kuralının işletme ve şahıslarda yer edebilmesi için, 
etkin, yoğun ve devamlı denetimin yapılması ve bu denetimlerin sürekliliğinin 
sağlanması gerekmektedir. 

4.6. OSB’ deki pozitif vakaların, şehirden bölgeye taşındığı kesindir. Buna bağlı olarak; 
4.6.1. Şehirdeki riskli bölgelerimizden (1.1. de zikredilen bölgelerimizden) gelecek 

çalışanların yoğunluğunu azaltmalı, o bölgelerdeki eğitim, denetim ve cezai 
şartları (genel anlamda) artırmak gerekir. 



4.6.2. Servis bekleme ve servisten inme duraklarındaki yoğunluğu azaltabilmek için, 
işletmelerin çalışma saatlerini biraz değiştirmek yararlı olabilir.  

4.6.3. Gerekiyorsa, yoğunluğu azaltabilmek için, servis araçları sayısında artırım 
yapılabilir. 

4.6.4. Özellikle gece servislerinin, daha fazla denetim altında tutulması 
gerekmektedir. 

4.7. İşletme yemekhanelerindeki masa adetlerinin düşürülmesi, oturma düzeni ve mutfak 
denetimleri aralıksız devam etmelidir. 

4.8. Yemekhanelerde, masalarda, çapraz iki kişilik oturumların ve mümkün olduğunca tek 
kullanımlık malzemelerin kullanımının yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. 

4.9. Maske, Sosyal Mesafe ve Kısıtlama ihlallerinde kesilen cezaların, sonunda 
affedileceği konusunda yaygın bir inanış vardır. Bu durumda kesilen cezalar 
inandırıcılığını ve caydırıcılığını kaybetmektedir. Bu yüzden kesilen cezaların 
uygulanması ve yaptırımlarının ağırlaştırılması gerekmektedir. 

4.10. İl Pandemi ve İL Umumi Hıfzısıhha Kurullarının üye oluşum 
yapısı,tarafımızca tam olarak bilinmemektedir. Eğer bu kurullarda temsilciler yok ise  
temsil ettikleri grupların önemi gereğince, Tabipler Odası Başkanlığı’ ndan. Kent 
Konseyi Başkanlığı’ ndan ve OSB Müdürlüğü’ nden mutlaka birer adet temsilci 
gönderilmesi farklı görüş ve öneri bildirmeleri açısından çok faydalı olacaktır. 

4.11. Pek dile getirilmese de, güzide semtlerimizde bulunan sitelerde, kısıtlılık 
şartlarının ihlal edildiği yönünde bilgi ve şikayetler gelmektedir. Site içerisinde 
bulunan ortak yaşam alanları, site sakinleri ve hatta dışarıdan gelen misafirleri 
tarafından Sosyal Mesafe Kuralı’ na uyulmaksızın yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. 
Kalabalık sitelere dezenfektan kabini konulması ve Site Yönetiminin sorumlu 
tutulması uygun olacaktır. 

4.12. Yoğun servis duraklarına dezenfektan aygıtları ve dezenfeksiyon kabinleri 
koyulabilir. 

4.13. Özet olarak; Etkin Eğitim, Etkin Bilgilendirme, Etkin Denetim, Etkin ve 
Caydırıcı Cezai Yaptırımlar gerekmektedir. 

4.14. Sağlıklı ve normal günlere bir an önce kavuşmak özlem ve dileklerimizle, 
hoçakalın. 
 
 
Arz aderiz. 
Saygılarımızla, 
Savaş MAHSERECİ 
Gaziantep Kent Konseyi 
Sanayi ve Ticaret Çalışma Grubu Başkanı 

 
 
  

 


