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EMO İzmir Şubesi Bülteni'nde 
yayınlanan her türlü haber 

ve yazı izin almak koşulu ile 
kullanılabilir. Yayınlanan yazı-
lardan yazarları sorumludur.

EMO İzmir Şubesi 
üyelerine ücretsiz yollanır.

Şebnem Seçkin Uğurlu
EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

başyazı

Yeni tip koronavirüsün (Covid-19) yol açtığı vakaların ülkemizde de görülmeye başlaması üzerine 

Şubemiz planlanan tüm eğitim ve etkinlikleri iptal ederek, çalışma saatlerimizi azaltarak, üyelerimize ve 

çalışanlarımıza yönelik önlem almaya çalıştık. Şu anda Yönetim Kurulumuz da dahil olmak üzere toplantı 

ve görüşmelerimizi çevrimiçi olarak gerçekleştiriyoruz, seminerlerimizde de uzaktan eğitim araçlarını 

kullanmaya başladık. Komisyonların belirlenmesi için üyelerimizin başvurularını da benzer şekilde, elektronik 

formla aldık. Önümüzdeki dönemde komisyon üyelerimiz yine uzaktan çalışma yöntemlerini kullanarak 

görevlerine başlayacaklar. 

İzmir, vaka ve vefat sayıları bakımından İstanbul’dan sonra salgından en çok etkilenen kent 

konumundadır. Şu anda yaşı 65’in üzerinde olan meslektaşlarımız, çalışmalarını evlerinden yürüterek, ülke 

kalkınmasına hizmet etmeyi sürdürüyor. Kronik hastalıkları olan ve 65 yaş üzerindeki üyelerimize yönelik 

gönüllü üyelerimizin katılımıyla destek kampanyası düzenledik. En azından market ve eczane ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere başlattığımız kampanya kapsamında dayanışmayla sorunları azaltmaya gayret ediyoruz. 

Dayanışma ağına katılmak isteyen üyelerimiz izmir.dayanisma@emo.org.tr adresine başvurabilirler.  

Ne yazık ki; pandemi ile mücadele kapsamında hem bireysel hem de meslek örgütümüzün alabileceği 

önlemler oldukça sınırlıdır. Diğer ülkelerin deneyimleri, toplum tüm kesimlerini kapsamayan çözüm 

önerilerinin, salgının ilerleyişine engel olmadığını gösteriyor. Salgının bizden önce başladığı ülkelerin 

deneyimlerinden faydalanma şansımız varken, aynı hatalı adımları, nerdeyse aynı sırayla tekrar ediyoruz. 

Sağlık çalışanlarına yönelik koruyucu ekipman eksikliğinin İtalya’da en büyük sorunlardan biri olduğu 

bilinmesine rağmen, aynı tablonun ülkemizde yaşanmaması için zamanında önlem alınmamıştır. Ekonomik 

faaliyetleri sınırlandırmamak için zamanında önlem almayan ülkelerin bugün ekonomik faaliyetleri 

sürdüremediğini görüyoruz. İş gücünde yer almadığı düşünülen 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların 

sokağa çıkmasını sınırlamak yeterli olmadığı gibi, şehirlerarası ulaşımı kısıtlamak da çözüm değildir. Virüs 

toplu taşımada, çalışma ofislerinde, şantiyelerde, fabrikalarda, yayılmaya devam etmektedir.  

Şube olarak kendi meslek alanlarımızda atılması gereken acil adımları kamuoyuna paylaştık. Bu 

adımların atılmadığını üzülerek belirtmek isterim. TMMOB, DİSK, KESK ve TTB’nin salgınla etkin mücadelede 

için kampanya düzenleyerek, alınması gereken 7 temel önlemi şöyle açıkladı: 

“-Temel, zorunlu ve acil mal ve hizmet üreten işler dışında bütün işlerde salgın süresince çalışma acilen 

durdurulmalıdır.

-Salgın süresince işten çıkarmalar yasaklanmalı, küçük esnaf desteklenmeli, çalışanlara ücretli izin 

verilmeli ve işsizler için ise koşulsuz işsizlik maaşı ödenmelidir.

-Tüketici, konut ve taşıt kredileri ile kredi kartı borçları ve elektrik, su, doğalgaz ve iletişim faturaları 

salgın riski boyunca faiz işletilmeden ertelenmelidir.

-Bu süreçte özel sağlık kuruluşları kamu kontrolüne geçirilmeli, yurttaşların sağlık hizmetlerine erişimi 

istisnasız ve ön koşulsuz bütünüyle parasız olmalıdır.

-Salgınla mücadelede koordinasyonda katı bir disiplin uygulanmalı, bilimsel yaklaşım ve bilgi 

paylaşımında açık ve şeffaf olunmalıdır. Güven kriteri haline gelen Covid-19 testleri konusunda bilimsel-

yaygın-hakkaniyetli ve sonuçların hızla açıklandığı bir işleyiş hakim kılınmalıdır.

-Başta hekimler, sağlık ve belediye çalışanları olmak üzere, tüm zorunlu işlerde koruyucu ekipman başta 

olmak üzere bütün eksiklikler giderilmeli, herhangi bir aksama yaşanmayacağına dair güven verilmeli ve bu 

işlerde çalışan herkes düzenli olarak testten geçirilmelidir.

-Salgın dönemlerinde dezavantajlı kesimler olarak kabul edilen; hiçbir geliri ve birikimi olmayan 

yoksullar, göçmenler ve tutuklu/hükümlüler için yaşamlarını ve sağlıklarını koruyacak fiili ve yasal 

düzenlemeler hayata geçirilmelidir.”

Kısa zamanda on binlerce kişi ve kurumun destek verdiği kampanya, sosyal medya üzerinden 

#YediAcilÖnlem etiketiyle yaygınlaşıyor. Tüm üyelerimizi kampanyaya destek vermeye çağırıyoruz. Salgının 

etkilerini ancak dayanışma ile azaltabileceğimize vurgu yaparak, sağlıklı günler diliyoruz.

Yaşamı Korumak İçin #YediAcilÖnlem


