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Konu : Covid Aşısında Önceliklendirme

2019 yılı sonunda Çin’in Wuhan bölgesinde başlayarak tüm dünyaya yayılan Covid-19 adlı virüs nedeni ile
birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de aşılama programı hayata geçirilmiş olup, Sağlık Bakanlığı
tarafından yaş ve önceliklendirme ihtiyacına göre 4 aşamadan oluşan aşılama takvimi oluşturulmuştur.
Takvimin 2. aşamasında “A-Hizmetin Sürdürülmesi İçin Öncelikli Sektörler” başlığı altında;
-

A1-Milli Savunma Bakanlığı

-

A2-İçişleri Bakanlığı

-

A3-Kritik Görevlerdeki Kişiler

-

A4-Zabıta, Özel Güvenlik

-

A5-Adalet Bakanlığı

-

A6-Cezaevleri

-

A7-Eğitim Sektörü

-

A8-Gıda Sektörü

-

A9-Taşımacılık

Sektörlerine yer verilmiş olup, söz konusu grupların aşılanmasına başlanmıştır.

Bilindiği üzere, elektronik haberleşme sektörü, diğer tüm sektörler için bir girdi niteliği taşıyan temel
haberleşme hizmetlerinin sunulduğu en önemli sektörlerden biri olarak kabul edilmektedir. Özellikle
pandemi döneminde elektronik haberleşme sektörüne ihtiyaç daha da artmıştır. Bu dönemde sağlanan
uzaktan eğitim, iş görüşmeleri, toplantılar, vatandaşların özellikle sokağa çıkma yasağı dönemlerinde her

türlü alışveriş ihtiyacı, internet altyapısı üzerinden sunulmaktadır. Bununla birlikte, ülkemizde salgının
bertaraf edilmesine yönelik aşı çalışmaları da dâhil olmak üzere tüm akademik/ar-ge çalışmaları internet
ortamından yürütülmektedir. Bu kapsamda, elektronik haberleşme sektörü tüm sektörler açısından en
kritik sektör halini almıştır.

Bu süreçte sektörde faaliyet gösteren elektronik haberleşme şirketleri diğer sektörlerdeki hizmetlerin
aksamaması için canla başla çalışmış, sokağa çıkma yasağının bulunduğu dönemlerde bile kendi
sağlıklarını hiçe sayarak fedakârca çalışmaya devam etmiş ve pandemi sürecinde en önemli hizmet kolu
olan haberleşme hizmetinin devamını sağlamışlardır. Bu kapsamda, sunulan internet, telefon gibi
elektronik haberleşme hizmetlerinin aksamadan, kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi için elektronik
haberleşme şirketlerinin özellikle saha ekipleri, arıza giderimi, altyapı iyileştirmesi, yeni altyapıların
kurulması, aboneliklerin gerçekleştirilmesi gibi hizmetleri sağlayabilmek için, işlerinin doğası gereği,
vatandaşla yüz yüze gelmek durumunda kalmaktadır. Hal böyle iken, yukarı adı geçen dokuz sektörün
hizmetlerinin sunabilmesi için olmazsa olmaz bir nitelik taşıyan elektronik haberleşme hizmetlerinin
“Hizmetin Sürdürülmesi İçin Öncelikli Sektörler” kapsamında yer almaması çok büyük bir eksilik olarak
karşımıza çıkmaktadır.

Bu kapsamda, gerek sunulan hizmetin doğası gereği, eğitimden sağlığa kadar diğer tüm sektörlerin girdisi
niteliğinde olan, gerekse de hizmetin devamı için insanlarla yüz yüze çalışma ihtiyacı bulunan elektronik
haberleşme sektörünün ivedilikle “Hizmetin Sürdürülmesi İçin Öncelikli Sektörler” kapsamına alınması
ve öncelikli olarak saha ekiplerinden başlanarak, elektronik haberleşme ve veri merkezi hizmeti sunan
şirketlerin aşılama programına dahil edilmesi hususunda gereğini arz ederiz.
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