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Tarih: 15.03.2023      Sayı: 133/2023 

 

Sağlık Bakanlığı 
Tıpta Uzmanlık Kurulu Başkanlığı’na, 

 
Konu: Deprem bölgesindeki tıpta uzmanlık eğitimi veren kurumlardaki uzmanlık eğitimi 
gören hekimler hk. 
 
Öncelikle 6 Şubat 2023 günü gerçekleşen iki büyük deprem sonucu yaşadığımız derin 
üzüntüyü paylaşmak isteriz. Deprem sonrasında her türlü yarayı incelikle sarma, 
örselemeden iyileştirmekle yükümlü olduğumuz günlerdeyiz. 
Bildiğiniz üzere, deprem bölgesindeki illerde Üniversite ve Devlet Hastanelerinin önemli 
bir bölümü yıkılmış ya da kullanılamayacak derecede hasar görmüştür. 
Meslektaşlarımızdan, sağlık çalışanlarından yaşamlarını kaybedenler, yaralananlar ya da 
yakınlarını kaybedenler olmuştur.  
 
Deprem bir taraftan bölgedeki sağlık hizmetlerine olan ihtiyacı arttırırken; diğer taraftan 
sağlık hizmetine, tıp ve tıpta uzmanlık  eğitimine ilişkin gerekli unsurları tahrip etmiştir. 
Bu kuruluşların, uzun olmayan bir süreçte, eğitim için gerekli koşulları yeniden 
sağlayacaklarını umut ediyoruz. Ancak tıpta uzmanlık eğitimi için gerekli unsurları 
bünyesinde barındıracak sağlık uygulama ve araştırma merkezleri yeniden inşa edilip 
donatılıncaya kadar, tıp ve tıpta uzmanlık eğitiminin kesintisiz sürdürülmesi zorunludur. 
Aksi halde  asistanlarımızın özellikle uygulamalı eğitimde yaşadıkları güçlükler ve 
eksiklikler nedeniyle ilerde telafisi çok güç hatta mümkün olmayacak kayıplarla 
karşılaşmaları kaçınılmazdır.   
 
Bölgedeki öğretim üyeleri ve asistanların depremlerin ardından 1 ay geçmiş olmasına 
rağmen depremin yıkıcı etkilerini yaşamaya devam ettiği görülmektedir. Derneğimiz 
tarafından Adıyaman’da 6 – 7 Mart’ta yürütülen bir durum değerlendirmesine 105’i 
doktor olan 151 sağlık çalışanı katılmıştır. Katılımcıların %30’unun arabada, %13’ünün 
hastanede, %12’sinin çadırda ve %7’sinin konteynerda barındığı saptanmış, kendi evinde 
kalan katılımcılar ise %3 oranında bulunmuştur. %61 katılımcı aile bireylerinin bakımında 
sorun yaşadığını belirtmiş, öncelikli sorunlar barınma (%80), aile bireylerinden farklı bir 
şehirde kalma (%62), ekonomik zorluklar (%34), bakıcı sorunu (%18) olarak saptanmıştır. 
Aynı değerlendirme uzman doktor ve asistanlar ile Hatay ve Malatya’da da yapılmış ve 
13.03.2023 tarihi itibariyle Hatay’da halen arabada barınan %34, çadır ve konteynerda 
barınan %15; Malatya’da halen arabada barınan %25, hastanede barınan %39 oranında 
saptanmıştır.  
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Deprem bölgesinde fiilen eğitim alma olanaklarını yitiren asistanlarımızın, eğitim için 
gerekli koşullar sağlanıncaya kadar, aile birlikleri gözetilerek, yerleşecekleri kurumlardaki 
eğitim olanakları vb. unsurlar dikkate alınarak, tercih olanağı da sağlanarak,  tıpta 
uzmanlık eğitimi alabilecekleri kurumlara yerleştirilmeleri acil bir ihtiyaçtır. Her biri 
depremzede olan meslektaşlarımıza bir an önce yeni eğitim kurumlarına nakledilmeleri, 
yaşamlarını normalleştirmelerine ve böylece tıpta uzmanlık eğitimini verimli bir biçimde 
sürdürmelerine katkı sağlayacaktır. 
 
Türkiye Psikiyatri Derneği olarak özellikle kendi uzmanlık alanımızla ilgili taşıdığımız 
endişeyi paylaşırken gerekli görüldüğü takdirde çözüm için gerekli olan destek ve çözüm 
önerileri için hazır olduğumuz bildirmek isteriz.  
 
Saygılarımızla, 
 
Türkiye Psikiyatri Derneği 
Merkez Yönetim Kurulu adına 
Genel Başkan 

 
Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım 
 
 
 


