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Sayrn Bakan,

itgi: 08.02.2023 tarih ve 74012023 sayiryaztmrz.
09.02.2023 tarih ve 14712023 sayiltyanmrz.

Ilgi yanlanrntz ile randevu talebimizi iletmiq ve deprem b6lgesinde yaprlacaklar konusunda
her zaman igbirlifiine agrk oldu[umuzu ve destek sunabilece[imizi belirtmigtik.

Bolgeden gelen bilgilere gdre hem toplumun hem de hekimlerin ciddi ihtiyaglarr vardrr ve
halen bunlar kargrlanmrg defiildir.

Depremin oldu$u gtinden itibaren deprem bolgesine Ttirk Tabipleri Birli[i (TTB) Kriz Masasr
olarak ziyaretler gergeklegtirilmig, illerdeki koordinasyon merkezleri ile toplantrlar yaprlrnrgtrr.
Bcilgedeki sorunlara iliqkin haztrlanan hrzlr de$erlendirme raporlanna web sayfam u;dayer verilmigtir.

Deprem bolgesinde sa[lrk hizmetlerinde ya$anan aksaklrklar devam etmektedir. Ozellikle
Hatayda 6ve20 $ubat 2023 tarihlerinde gergeklegen depremler sonucu, ilin neredeyse tum ilgelerinde
ikinci ve tigiincii basamak saflrk hizmeti veren merkezler zarar gdrmiigtiir. bu nedenle Hatay'dasa[lrk
hizmet sunumundaki sorunlar artmrgtrr. Hatay ilinin ikinci ve iigtincii basamak sa[lrk hizrneti
verebilecek gegici saSlrk merkezlerine acil ihtiyag vardrr.

Bununla birlikte deprem bcilgesinde mezuniyet oncesi ve sonrasr trp e[itirninde yaganan
sorun Iar da derin legmekted ir.

Birli[imiz tarafindan iletilen talepler i.izerine gciniilli.i listelerinden g6revlendirme
yaprlmaktadtr. Ancak goniillti hekimlerin kurumlarrnda idari izinli sayrlmalarr konusunda netlik
safilanamamaktadrr. Hatla bazr illerde yrllrk izin konusunda dahi gdniillii arkadaglanrnrz sorun
yagamaktadtr. Deprem sonrasl safillk hizmetlerinin yeniden organizasyonunda TTB'nin katklsr son
derece kritik onemdedir. Bu nedenle sa$rk hizmetleri ile ilgili her ti.irlii konuda Sa[lrk Bakanlr[r'nrn,
TTB ve di$er sa[hk emek ve meslek orgiitleri ile birlikte koordine hareket etmesi beklenmektedir.

SaShk hizmetlerinde birligimize iletilen aksakhklan,
e[itimi konusunda acil talepleri ivedilikle 96zmek igin r

saygrlarrmrzl sunanz.

trp o$rencileri ve asistanlann durumu ve
sizinle gdri.igme talebimizi tekrar eder,
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