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TMMOB İzmir İl Koordinasyon 
Kurulu, DİSK Ege Bölge Temsilciliği, 
İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası ve 
KESK İzmir Şubeler Platformu 20 
Mart 2020 tarihinde ortak bir yazılı 
açıklama yaparak koronavirüs salgı-
nı karşısında alınması gereken acil 
önlemleri kamuoyuyla paylaştı.

Yurttaşlarının salgına ilişkin doğru 
bilgilendirilmesinin önemine dikkat 
çekilen açıklamada, şöyle denildi:  

“Cumhurbaşkanı’nın son yaptığı 
açıklamalar toplumda güveni tesis et-
memiş, tam tersine sadece sermayeye 
güven veren, çalışanı, işsizi, esnafı, kriz 
mağdurlarını, yoksulu yok sayan bu 
tedbirler devlete olan güvene de son 
noktayı koymuştur. Yaşananlar açıkça 
göstermektedir ki, bu kriz aslında ka-
pitalizmin krizidir. Bu krizden ancak 
toplumsal dayanışmayı yükselterek 
en az hasarla çıkabiliriz.” 

Açıklamada, sağlık çalışanlarına 
teşekkür edilerek, şu önerilere yer ve-
rildi. 

-Ülke acilen karantina altına alın-

malı, çalışanlara ücretli izin verilme-
lidir.

-60 yaş ve yukarısı yurttaşların 
gıda ve sağlığa erişimleri kamu kay-
nakları ile karşılanmalıdır.

-Alt gelir gruplarının temel gıda ve 
hijyen maddelerine erişimi için kamu 
kaynaklarına başvurulmalıdır.

-Yoğun kalabalıkların bir arada 
bulunduğu mülteci geri gönderme 
merkezlerinde gerekli tedbirler mak-
simum düzeyde alınmalı, bu merkez-
lerde olmayan mülteciler için de alt 
gelir gruplarıyla benzer şekilde hijyen 
ve temel gıda malzemesi temini kamu 
kaynaklarıyla sağlanmalıdır.

-İşsizlik maaşının süresi uzatılmalı, 
salgın sürecinde işsizlik maaşı kesile-
cek olan çalışmayan yurttaşlara bu 
maaş verilmeye devam edilmelidir.

-Bu süreçte vatandaşların sağlığa 
erişimi ücretsiz olmalıdır.

-Salgın sürecinde ihtiyaç halinde, 
özel sağlık kuruluşları kamu kontro-
lüne geçirilmelidir.

-Salgın açısından büyük risk taşı-

yan cezaevlerinden ilk aşamada basit 
suçlardan tutuklu ve hükümlü olarak 
bulunanlar ile siyasi tutuklu ve hü-
kümlüler serbest bırakılmalıdır.

-Yerel lerde , i l  baz ında 
Belediyelerin önderliğinde STK, mes-
lek odası ve sendika temsilcilerinin de 
içinde yer aldığı kriz masaları kurul-
malıdır.

-Önümüzde kötü örnek oluşturan 
ülkelerde yaşananlar da dikkate alı-
narak olası en kötü senaryoya göre 
eylem planları hazırlanmalı, kriz anın-
da kentin tüm imkânları (mekân, araç, 
ekipman vb.) kullanılabilmelidir.”

Duanın, kolonyanın yeterli olma-
yacağını, küresel krizin aşılması için 
yerellerde bilimi esas alan toplumsal 
dayanışmaya ihtiyacımız olduğunu bir 
kez daha vurgulayarak, ,,

Açıklama yurttaşlara bilimdışı söy-
lemleri ciddiye almayarak, hekimler 
olmak üzere uzman ve bilim insanla-
rının önerilerine uyma çağırı yapıla-
rak, toplumsal dayanışma vurgusuyla 
tamamlandı. 

Salgına Karşı Acil Eylem Planı Çağrımızdır


