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Konu: Deprem bölgesindeki tıpta uzmanlık eğitimi veren kurumlardaki akademisyenler 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 tıp ve tıpta uzmanlık eğitimi için gerekli unsurları bünyesinde 
barındıracak sağlık uygulama ve araştırma merkezleri yeniden inşa edilip donatılıncaya kadar bu kuruluşlarda tıp ve tıpta 
uzmanlık eğitiminin verilmesi olanağı bulunmamaktadır. 
Depremde sağlık uygulama ve araştırma merkezleri yıkılan, kullanılamayacak derecede hasar gören tıp fakültelerinde görev 
yapan akademisyen meslektaşlarımızın fiilen akademik görevlerini yerine getirme olanakları ortadan kalkmıştır. Kadroları 
bulunan yükseköğretim kurumlarında gerekli koşullar sağlanıncaya kadar, her biri depremzede olan bu meslektaşlarımızın 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile tanımlanan akademik görevlerini yapabilecekleri koşulları barındıran yükseköğretim 
kurumlarına görevlendirilmeleri ivedi bir ihtiyaçtır. Bu konuda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nızın objektif ölçütler 
üzerinden kurumlararası koordinasyonu sağlayıcı, öğretim üyelerinin akademik görevlerini yerine getirmesine imkan verecek, 
aile birliğini gözeten işlemleri yürüteceği, rektörlüklerin olası subjektif işlemlerini olumlu etkileyeceği inancındayız. 
 
Aynı şartlar uzmanlık öğrencileri için de geçerli olduğundan benzer bir yaklaşımın uzmanlık öğrencilerimize de sergilenmesi 
uygun olacaktır. Aksi halde asistanlarımızın özellikle uygulamalı eğitimde yaşadıkları güçlükler ve eksiklikler nedeniyle ileride 
telafisi çok güç hatta mümkün olmayacak kayıplarla karşılaşmaları kaçınılmazdır.   
 
Türk Dermatoloji Derneği olarak özellikle kendi uzmanlık alanımızla ilgili taşıdığımız endişeyi paylaşırken gerekli görüldüğü 
takdirde tüm destek ve çözüm önerilerini için hazır olduğumuzu bildirmek isteriz. 
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