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Sayrn Bagkan,

6 $ubat 2023 tarihinde Kahramanmara$ merkezli depremlerin ve artgr sarsrtrlann
yarattrtr doSal afet sonucu binlerce yurttagrmrzr kaybettik. Hala enkaz altrnda olan
yurttaqlanmrz bulunmakta ve maalesef bu yurttaglanmlzln saylsl tahmin edilememektedir.
Depremin ardrndan Kahramanmarag, Hatay, Osmaniye, Adryaman, Gaziantep, $anhurfa,
Diyarbakrr, Malatya, Kilis ve Adana'run iginde yer aldr[r b6lge illeri hakkrnda dcirdilncU
seviye deprem alarmr ilan edilmigtir.

Hatay'da ya$anan depremin ardrndan il ve ilgelerdeki sa[hk kuruluqlarr depremden
etkilenmig, kuruluglar bolgedeki yurttaglara safhk hizmeti sallayamamrgtrr. ildeki can kaybr,
yaralt ve hasarh bina sayrsr gok fazla olmakla birlikte hem arama-kurtarma ve enkaz kaldrrma
gahgmalarrnrn devam etmesi hem de kamu kurumlanndan sa[hkh bilgi gelmemesi nedeniyle
bunlarrn kesin sayrlarr hala belirsizdir.

Deprem nedeniyle $u ana kadar ulagrlabildifi kadarryla 3f i Hatay'da olmak Uzere

toplam 70 hekim maalesef vefat etmigtir. Geride kalan hekimler ise ailesini, arkadaglarrnr,
evini kaybeden ve daha birgok maddi ve manevi kaybr olan depremzedelerdir.

Hatay'da depremzede asistan hekimler depremin ilk anrndan itibaren birgok problemle
kargrlagmrgtrr. Depremin baqrndan bu yana g0ztim tiretilemeyen sorunlar aga[rdadrr:

Depremin ilk anrndan itibaren canla bagla

verilmesi ve deprem bolgesinde faaliyet
gdrevlendirilmesi,
Emziren arurelerin izinli sayrlmasr,

Bebek ve kiigtik yaq grubu gocuklarr olan
sayrlmasr,

Deprem bdlgesinde ya$ayan gocuklu ailelerin acilen keq ihtiyacrnrn kargrlarunasr,

Deprem bdlgesinde gahgan ttim sa[hk gahganlannrn grda, su ve kryafet gibi temel

ihtiyaglannrn kargrlanmasr,
. Deprem b6lgesinde gahqan depremzede ve gontillti hekimlerin bartnma v hijyen

gereksinimlerinin acilen temin edilmesi,

gahgan depremzede hekimlere idari izin
gosteren hastaneiere gontilhi hekimlerin

memur ebeynlerinden birinin idari izinli
a

a

o

o
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o Hastane binalarrnda gahgtrrrlan sa[hk emekgilerinin ig sa[hgr ve gtivenli[ini sa$lamak
adtna, bafirmsu bir kurulu$tan olu$an heyetin binalarr incelenmesi ve bunlann
raporlagtrrmasr,

o Depremzede asistan hekimlerinin ve ailelerinin e$itiminde, tayin ve gegig hakkrnrn
tanlnmasl,

Safltk Bakanr Prof. Dr. Fahrettin Koca'ya l0 $ubat 2023 taihinde iletilen metinde tiim sa[1k
kurumlannt kapsayan sorunlarr ve grizUm dnerilerini dile getirmigtik. Trp fakultelerinin
kargrlagtrfir benzer sorunlann gdziimii igin de gerekli girigimleiin yaprlmasr ialebimizi iletir,
saygrlar sunanz.

Prof. Dr.
TTB M
Bagkanr

l) Depremzede Sa[hk Qahganlannrn Haklan ile idarenin Yiikiimli.iltikleri Hakkrnda Bilgi Notu
2)Sa[ltk Bakanr Dr. Fahrettin Koca'ya iletilen 10,02,2023 tarih ve 80312023 sayrh yazrmrz.


