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SİZ YÖNETEMİYORSUNUZ, BİZ ÖLÜYORUZ… 
 

 
Tüm dünyayı saran Covid-19 Pandemisi çok büyük ve afet boyutunda bir sağlık sorunudur. 
Ancak sadece sağlık sorunu değil, aynı zamanda, sosyal, ekonomik, psikolojik, toplumsal 
yönleriyle çok boyutlu ve iç içe bir sorundur.  Ama en önemlisi tüm bunların akılcı ve bilimsel 
yollarla koordinasyonu çözümlerin üretilebileceği bir yönetim sınavıdır. Bir kamu yönetimi 
sınavıdır.  

Şu anda ülkemizde altıncı ayını doldurmakta olan pandemi, başlangıcından beri en ağır 
dönemine girmiş ve giderek daha ağır bir tahribatla seyretmekte ve yayılmaktadır. Bu 
anlamda, ülkemizin kamu yönetimi, altıncı ay itibarı ile pandemi mücadelesini terk etmiş 
görünümü ile ağır bir başarısızlık göstermiş ve bu sınavdan geçememiştir.  

Kurulmuş bilimsel kurullar hem eksik oluşturulmuş hem de etkisiz ve göstermelik kalmıştır. 
Sağlık alanındaki birikimli pek çok sivil toplum yapılanması ve kurum, pandemi kurullarının 
dışında tutulmuştur. Dikkate alınmamıştır.  Bilim kurullarının bilimsel düşünceleri, siyasi 
kararların gölgesinde dikkate alınmadan kaybolmuştur.  

Bilimsel planlamalar, tavsiyeler ve kararlar o kadar kullanılmamıştır ki , siyasi kaygılar ile , ne 
karantina uygulaması , ne izolasyon uygulaması , ne testlerin planlanması , ne hastanelerin 
planlanması ne de sağlık çalışanlarının planlanması dikkate alınmamış ve bu nedenle de , 
artık bir çok bilim kurulu üyesinin de ifade ettiği gibi pandemi kontrolden çıkmış ve kamu 
yönetimi, pandemi mücadelesinden vazgeçmiş görünmektedir. Bunu da başından beri 
giderek tümüyle kaybolan ve ağırlaşan şeffaflığın yok edilmesiyle ve gerçeklerin çok 
küçültülerek ifadesi ile ve inanılmaz ve anlamsız çifte standart uygulamaları ile yapıldığını 
görmekteyiz. Çok büyük bir bilimsel birikim, günlük siyasi tercihlerle kullanılmamıştır. Her 
geçen gün geri dönülmez yıkım artmaktadır.    

Bunun anlamı, “ ben artık pandemi mücadelesinden vazgeçtim ve sürü bağışıklığı diye tabir 
edilen herkes kendi başının çaresine baksın yöntemine geçtim, ben bu işte yokum “ 
demektir. 

“Pandemi yayılmasının ve büyümesinin suçunu vatandaşa, plansız programsız tedavi 
sorumluluğunu ve yükünü hekimlere ve sağlık çalışanlarına yıkıyorum” demektir.  

Bunu yapanların ağır tarihsel sorumluluklarını yılmadan her gün hatırlatmaya devam 
edeceğiz! 
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Hiçbir salgın, halktan saklanarak, farkındalığın azaltılması ile şeffaflığın yok edilmesi ile ve 
sadece halkın bireysel çabalarına bırakılarak çözümlenemez.  

Öncelikle, sağlık alanında birikimli tüm paydaşların bir araya getirilerek, başta TTB ve Tabip 
Odaları olmak üzere, tüm sağlık odaları, sağlık çalışan örgütlerinin bir araya getirilerek Sağlık 
Bakanlığında bir “COVID-19 işbirliği ve ortak çalışma meclisi” oluşturulmasını öneriyoruz. 
Hıfzıssıhha kurullarının usulüne uygun kapsam ve çalışma prensipleri ile aktive edilmelerini 
istiyoruz.  

TBMM’ni açılmasını beklemeden, özel gündemle toplanarak bütün partilerin COVID-19 
salgını konusunda işbirliği ve koordinasyon sağlamak üzere bir araya gelmeleri için çağrı 
yapıyoruz. Bu konudaki önlemlerin alınması için gereken “salgın yasası” düzenlemesinin 
yapılmasını ve eldeki verilerin kamuoyu ile paylaşılacak şekilde şeffaflaştırılmasını talep 
ediyoruz.  

Bu salgın yasası içinde hekimler ve bütün sağlık çalışanlarının ölüm – kalım savaşına dönüşen 
COVID-19 mücadelesinde yalnız bırakılmayacaklarını, korunacaklarını, bu insanüstü çabaların 
farkında olunduğunu gösterecek; maddi ve manevi olarak destekleyecek, hastalanan ve vefat 
eden arkadaşlarımızın “meslek hastalığı” tanımının kabul edilmesini istiyoruz.  

Salgının yaygınlaştığı ve uzun süreceğinin yadsınamaz hale geldiği bir dönemde hekimler ve 
sağlık çalışanlarının çalışma sürelerinin 6 saate indirilmesini, dinlenme yer ve zamanlarının 
pandemi göz önünde bulundurularak yapılandırılmasını ve yeterli sayıda kişisel koruyucu 
ekipman sağlanmasını, bu hususta hiçbir aksama yaşanmamasının sağlanmasını istiyoruz. 
Çalışma yaşamı, ulaşım, eğitim başta olmak üzere toplu bulunma ortamlarına dair insan 
yaşamını önceleyen, insan emeğinin değerini koruyan yasal ve idari düzenlemelerin hak kaybı 
yaratmadan ve en dezavantajlı, yoksul kesimleri - emekçileri gözeterek ivedilikle yapılmasını 
bekliyoruz. 

Bu adımları atmayanların, COVID-19 salgını ile mücadeleyi gerçekler üzerinden, olağandışı 
durum tanımıyla ve bir seferberlik ruhuyla karşılamayanların; suçu vatandaşa, yükü 
hekimlere ve sağlık çalışanlarına yıkanların tarihsel sorumluluğunu her gün ama her gün 
hatırlatacağımızı buradan ilan ediyoruz. 

 
 
 
 

İZMİR TABİP ODASI 
YÖNETİM KURULU 

 
 


