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Açıklamada, şöyle denildi:  
“Bünyesinde tıbbı cihaz geliştiren ve 
bu cihazların sağlıklı çalıştırılması-
nı sağlayan biyomedikal ve elektro-
nik mühendislerini de barındıran bir 
meslek örgütü olarak, öneri ve değer-
lendirmelerimizi kamuoyuyla paylaşı-
yoruz.
Kamu Otoriteleri Devreye Girmeli

Her ülkede hızla yayılan virüs, 
‘kamu sağlığı’ sorunlarını tüm dün-
yada su yüzüne çıkarmıştır. Küresel 
ölçekte ticarileştirilen sağlık siste-
minin, bu tip bir salgına zamanında 
önlem alabilecek kapasitesinin olma-
dığı ortaya çıkarken, ilaç ve tıbbi ci-
haz sektörlerinin hammaddeden son 
ürüne kadar uluslararası tekellerin 
kontrolünde olmasının büyük risk do-
ğurduğunu göstermektedir. Düşük kâr 
marjını veya mevcutta artan talep ol-
maması nedeniyle araştırma yapılma-
yan alanlardaki boşluk acilen küresel 
ölçekte kamu otoriteleri tarafından 
doldurulmalıdır. Hızlı tüketimi olan 
ilaç ve tıbbi cihazların geçmişte ol-
duğu gibi kamu otoriteleri tarafından 
üretilmesi gerekmektedir. Yerli ilaç ve 
tıbbi cihaz üretimini arttırmak üzere 
çözümler geliştirilmelidir. Bu salgın, 
insanlığın devamı için sağlığın tica-
rileştirilmesinde geri adım atılması 
gerektiğini ortaya koymaktadır.”    
“Geç Kalınmasın Uyarısı” 

Bazı ülkelerde sonradan sokağa 

çıkma yasağı, sınır kapatma gibi ola-
ğanüstü önlemler alınmasına rağmen 
salgının yayılmaya devam etmesi, 
vaka ve ölüm oranlarının yükselmesi, 
önlemler konusundaki zamanlamanın 
hayati olduğu göstermektedir. Temel 
tüketim maddelerinin teminini garanti 
altına alınarak, diğer ticari faaliyetle-
rin minimuma ineceği bir dönem için 
de ekonomik planlama yapılmalıdır.

Öncelikle aralarında üyelerimiz 
biyomedikal mühendislerinin de bu-
lunduğu tüm sağlık çalışanları için 
üst düzey koruma önlemleri alınma-
lıdır. Koruyucu nitelikteki madde ve 
cihazların bulunamaması, teşhis için 
gerekli test merkezi sayısı, tedavi aşa-
malarından kullanılan başta solunum 
cihazları olmak üzere karşı karşıya ka-
lınan yetersizlikler, ölümleri artırmak-
tadır. Güney Kore, mobil test merkezle-
ri kurarak, hızlı yayılmayı bir düzeyde 
frenlemiştir. Almanya`da da kurulan; 
arabadan inmeden örnek verilebile-
cek mobil örnek alma merkezleri ülke-
mizde de acilen devreye sokulmalıdır. 
Vaka yoğunluğu artmadan hastaneler-
de ve diğer sağlık merkezlerinde tanı 
ve tedavide kullanılan tüm tıbbi ci-
hazların bakımı, onarımı ve metrolojik 
durumları gözden geçirilerek, cihazlar 
hazır hale getirilmelidirler. 
“Ağ Kapasitesi Artırılmalı”

Salgında etkilenen ülkelerdeki 
deneyimler; evden çalışma ve uzak-

tan eğitim talebinin arttığını göster-
mektedir. İş, eğitim ve eğlence amaçlı 
İnternet kullanımı artacağından; ser-
vis sağlayıcılar kapasite artışı için ha-
zırlık yapmalıdır. Elektrik dağıtım şir-
ketleri de alt yapı önlemlerini almalı, 
yurttaşlar ise tasarruf önlemlerine 
yönelmelidir.
“Faturalar Vergi  Yükünden 
Kurtarılmalı”

Dünya genelinde başlayan eko-
nomik durgunluk ve ülkemizin içinde 
bulunduğu ekonomik kriz önümüzdeki 
aylarda daha fazla yurttaşın; elektrik, 
su, doğalgaz ve İnternet aboneliği 
faturalarını ödeyememesine neden 
olacaktır. Başta cep telefonu ve mobil 
cihazlar olmak üzere bilgi ve iletişim 
teknolojileri üzerindeki Özel Tüketim 
Vergisi ile cep telefonu ve İnternet 
aboneleri için yük oluşturan Özel 
İletişim Vergisi hemen kaldırılmalıdır. 
Cep telefonu işletmecileri de dahil 
olmak üzere tüm İnternet servis sağ-
layıcıları; başta olmak üzere uzaktan 
eğitim sistemlerine erişimi, kotadan 
bağımsız, ücretsiz hale getirmelidir.

Risk nedeniyle evlerinde izole 
edilmesi gerekecek yurttaşların, gelir 
kaybı nedeniyle iletişim, elektrik, su 
ve gıdaya erişimi yok edilmemelidir. 
Özel şirketler eliyle yürütülse de bu 
hizmetlerin, temel kamu hizmeti oldu-
ğu göz önüne alınarak, faturaların son 
ödeme tarihleri ötelenmelidir.”

Ülkemizde ilk koronavirüs vakasının açıklamasının hemen ardından EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu, 14 Mart 2020 
yaptığı açıklamayla vaka yoğunluğu artmadan tüm tıbbi cihazların gözden geçirilerek, hazır hale getirilmesi çağrısı 
yaptı. Açıklamada ilaç ve cihaz tekellerinin kârlı görmedikleri alanlarda araştırma yapmadığına vurgu yapılarak, boşlu-
ğun küresel ölçekte kamu otoriteleri tarafından doldurulması gerektiği ifade edildi.

Elektrik ve İnternet Faturaları 
Ertelenmeli…
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