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Sayrn Bakan,

ilgi: 11.02.2023 tarih ve 82312023 sayiryazrmrz.

Konu: Deprem ma[duru hekimlerin ikinci bir malduriyete u[ratrlmamasr

11 $ubat 2023 tarihli (ilgi) yaztmtz ile depremzede hekimlerin ma[duriyetinin
engellenmesi ile ilgili taleplerimiztaraftntza iletilmigti. Geldi[imiz agamada ise birinci derece
yakrnlan depremden etkilenen sa[hk gahqanlanna tarunan izin 20 $ubat 2023 tarihinde
sonlanmtg olup il ve ilge Sa[hk Mtidiirli.ikleri tarafindan depremin malduru olan, deprem
bolgesinde ya$ayan hekimlerin; grireve baglamalarr konusunda uyarrldrklan ve aksi durumda
haklannda tutanak tutulaca[rmn ikaz edildi[i, her gegen gtin daha da yaygrnlagarak ifade
edilmektedir.

Daha dnceki yanmtzda da belirtti[imiz gibi afetlerden etkilenen illerdeki salhk
gahganlan ile krizin yonetilmesi uygun bir yaklagrm de[ildir. Deprem bdlgesinde gdrev yapan
hekimler, depremin birinci dereceden ma[duru konumundadrr. Kimi meslektaglanmrz nobet
esnastnda depremi yagarken kimi meslektaglanmrz kendisinin mafiduriyetinin yanrnda
ailesinin, yakrnlarrrun deprem ma[duriyetine tanrk olmugtur.

657 sayrh Kanunun 105. maddesinde "Gdrevi srastnda veya gdrevinden dolayt bir
kazaya veya saldrrya u{rayan veya bir meslek hastaltdma tutulan memur, iyileSinceye kadar
izinli sayiltr" ve "Ayrrco, memurun bakmakla yiiktimlil oldudu veya memur refakat etmedidi
takdirde hayafi tehlikeye girecek ana, baba, eS ve gocuklan ile kardeSlerinden birinin adr bir
kaza geEirmesi veya tedavisi uzun silren bir hastal$mm bulunmax hdllerinde, bu hdllerin
sa{l* kurulu raporuyla belgelendirilmesi Sartryla, ayl* ve azlak haklan korunarak, ilg aya
kadar izin verilir. Gerehi$inde bu siire bir katma kadar uzatiltr. " denilmektedir.

Deprem bdlgesinde gdrev yapan ya da ailesinin, yakrnlanrun deprem ma[duriyetinin
sdz konusu oldu[u hekimlerin bu diizenleme kapsamrnda idari izinli sayrlmasrnrn gerekli ve
hukuken miimktin oldu[u agrktrr. Bununla birlikte, deprem bdlgesine yaprlan gegici
g6revlendirmeler ve gOntillii sa[hk gahqanlarrnrn varh[r sebebiyle ola[anristi.i hdl kapsamrnda
ihtiyag gerekgesine dayanrlmasmrn mtimktin olmadr[r de[erlendirilmektedir. Nitekim idari
izinli sayrlan hekimlerin yerine, Birli[imizin Salhk Bakanhlr'na iletmiq oldu[u listeler de
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dahil olmak izere, gok sayrda gdntillti hekimin deprem bcilgesine gegici gdrevlendirmeler ile
gdnderilmesi, stirecin aksamadan ilerlemesine de imkdn sa[layacaktrr.

Bu kapsamda, afet sonrasl miidahale ve iyilegtirme devletin pozitif
yiikiimliili.iklerinden olup, deprem ma[duru olan meslektaglanmzrn daha fazla zarar
gdrmelerinin dntine gegilmesi ve afet sonrasl miidahale kapsamrnda di[er alternatiflerin
defierlendirilmesi ise kamu otoritesinin reddedemeyece[i bir sorumluluktur.

izah edilen gerekgelerle bdlgede bulunan ttim salhk gahganlannrn depremzede kabul
edilmesi gerekti[i ve idari izin hakkr oldu[u goz cintine ahnarak rzin iqlemlerinin
tamamlanmasr talebimizi, deprem ma[duru meslektaglanmlzln bir de uygulamanrz nedeniyle
ikinci bir ma[duriyet yagamamalarr igin yeniden bilgilerinize saygil,anmrzla sunanz.
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