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EMO 46. Dönem Yönetim Kurulu, 24 
Mart 2020 tarihinde gerçekleştirdi-
ği basın açıklamasında, salgın dola-
yısıyla tedbirlerin yaşamsal ihtiyaç-
lar gözetilerek alınması gerektiği 
vurgulayarak, elektrik, su, doğalgaz 
ve İnternet bedellerinin kriz sonra-
sına kadar ertelenmesi istendi.

Küresel Koronavirüs salgını, ülke-
mizde de can almaya başladığına yer 
verilen açıklamada, başsağlığı dile-
nirken, sağlık çalışanlarına ise şükran 
duyguları ifade edildi. "Koronavirüsle 
Mücadele Eşgüdüm Toplantılarına 
Türk Tabibleri  Birliği’nin (TTB), Türk 
Eczacılar Birliği’nin (TEB) ve sağlık 
alanındaki sendikaların çağrılmaması-
nın eleştirildiği açıklamada, açıklanan 
19 maddelik tedbir paketinin hayal 
kırıklığı yaratığı ifade edildi. 

Bilim ışığında, kamu yararına ve 
yaşamsal ihtiyaçların karşılanmasına 
yönelik önlemlere ihtiyaç duyulduğu-
na vurgu yapılan açıklamada, EMO’nun 
önerileri şöyle sıralandı: 

“-‘Evde Kalın’ önerisi doğru bir 
öneridir. Bu önerinin yol açtığı işsizlik, 
açlık v.b. tüm ekonomik ve toplumsal 
maliyetler kamu tarafından karşılan-
malıdır.

-Bütün kurumlarda işten çıkarma-
lar durdurulmalıdır. Çalışanlara İşsizlik 
Fonu ve kamu kaynakları kullandırıl-
malıdır.

-Sağlık çalışanlarının sağlık gü-

venliği sağlanmalıdır.
-Sağlık denetimleri genelleşti-

rilmeli ve çalışanların işyerine geliş 
gidişlerini sağlayacak toplu servis 
araçları sağlanmalı ve bedeli kamu 
tarafından karşılanmalıdır.

-Öncelikle elektrik, su, doğalgaz, 
İnternet bedelleri, kriz sonrasına kadar 
ertelenmelidir. İleri yaşlardaki yurttaş-
ların yaşadığı meskenler başta olmak 
üzere, fatura ödenmediği gerekçesiyle 
elektrik kesintisi yapılmaması sağlan-
malıdır.

-Evden çalışma ve uzaktan eği-
tim İnternet kullanımını artıracaktır. 
Servis sağlayıcıların kapasiteleri art-
tırılmalıdır.

-Tıbbi malzeme, temizlik ve de-
zenfekte üreten fabrika ve işletme-
lerin kapasiteleri artırılmalı, EMO’nun 
bünyesindeki mühendislik hizmetleri-
ne de ihtiyaç duyulan bu sektörlerde 
istihdam artışına gidilmeli, sahada 
bilfiil çalışması gereken mühendisler 

için gerekli korunma ekipmanları sağ-
lanmalıdır.

-65 yaş ve üzeri yurttaşlarımızın 
sokağa çıkmalarının yasaklanması ne-
deniyle serbest müşavir mühendis ve 
yapı denetimi sisteminde görev yapan 
bu yaş grubundaki meslektaşlarımızın 
hizmetlerinde aksamalar olmuştur. 
Kamu hizmetinin devam etmesi açı-
sından meslektaşlarımıza sınırlı süreli 
çalışma izni verilmesi yeniden değer-
lendirilmelidir.”

Salgının küreselleşen dünya ge-
nelindeki eşitsizlikleri su yüzeye çı-
kardığının ifade edildiği açıklama, şu 
ifadelerle tamamlandı: 

 “Ülkemizde uzun yıllardan beri 
devam eden bu küresel sermaye ha-
kimiyetinin ve liberalleşmenin so-
nuçlarını gözler önüne sermiştir. Bir 
kamu hizmeti ve insanlık hakkı olarak 
sunulması gereken sağlık sektörünün 
piyasalaştırılması nedeniyle bu kadar 
hazırlıksız yakalandığımız görülmek-
tedir. Sağlık Bakanlığı’nın ve sağlık 
emekçilerinin çabası bu sonucu de-
ğiştirememektedir. İçinden geçtiğimiz 
sürecin şeffaf olarak işletilmesi büyük 
önem taşımaktadır. Sağlık Bakanlığı, 
hastalığa yakalananların bulunduk-
ları iller, hastaların durumu, hastalık 
kaynakları, yapılan tanı testi sayısı ve 
pozitif-negatif sonuçları ile ilgili, açık, 
net ve hızlı bir şekilde kamuoyuna bil-
gi vermelidir.”

Faturalar Kriz Sonrasına 
Ertelenmeli…
KAYIPLAR HAZİNE 
TARAFINDAN 
KARŞILANSIN!


