
6 
 
 Şubat 2023 sabahı belki de 
tarih boyunca gördüğümüz 
en büyük felaketlerden birine 

uyandık. Merkez üssü Kahramanmaraş 
olan ve 10 farklı ilimizi olumsuz etkileyen 
yıkıcı deprem felaketi hem ülkemizi hem 
tüm dünyayı adeta yasa boğdu. Asrın en 
büyük felaketlerinden birisi olan bu yıkıcı 
depremde birçok vatandaşımız hayatını 
kaybederken, bazı kadim vilayetlerimiz de 
çok ağır hasar aldı. 

Böylesi sarsıcı bir felaketle başa çıkmak 
elbette hiç kolay olmadı. Afetin ilk 
gününden bu yana milletimiz tek yürek 
olarak kenetlendi. Türk halkının her 
zamanki feraseti, vicdanı, yardım etme 
duygusu ve gayretleri takdire şayandı. 
Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan 
ve depremde hayatını kaybeden 
vatandaşlarımıza bu vesileyle bir kez 
daha Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, 
milletimize başsağlığı diliyorum. Bundan 
sonra da şehirlerimizi yeniden ayağa 
kaldırmak ve insanlarımızı iyileştirmek 
için elimizden gelenin en iyisini yapmaya 
devam edeceğimizi belirtmek isterim.  

Esas mesele; bu kadar yoğun şekilde 
potansiyel deprem riski taşıyan bir 
coğrafyada hele ki bu çağda böylesi bir 
yıkıma maruz kalmayacak bir ortak aklı 
tesis edemeyişimiz. Buralarda kaçınılan 
her bir maliyet çok daha büyük can ve mal 
kaybına sebebiyet vermekte. Artık sözün 
bittiği yerdeyiz, acilen aklın ve bilimin 
ışığında harekete geçmek zorundayız. 
Ülkemizin her köşesinde daha uzun vadeli 
şehir planlaması yapılması şart oldu. 
Kaybedecek bir dakikamız dahi yok ve 
milli bir seferberlik hareketi başlatmamız 
zaruri. Bu kapsamda ulusal afet eylem 
planlarımızın gözden geçirilmesi, 
garanti yapı standartlarının ve doğru 
zemin seçimlerinin zorunlu tutulması, 
inşaat sektöründe mesleki kuralların 
yerleşmesi, yapı denetim ve ruhsat 
sisteminin geliştirilmesi başta olmak üzere 
yapılacakların tamamının bağlayıcı ve 
bütüncül kanunlarla desteklenmesi çok 
büyük önem taşıyor. Bugünden itibaren 
atacağımız tüm doğru adımlar sayesinde; 
ülkemizin bekasına, geleceğine, milli 
servetine ve milli güvenliğine yönelik kalıcı 
güvence sağlayabilir, gelecek nesillerimize 

güvenli yaşam alanları bırakabiliriz. 

Birçok ilimizi derinden etkileyen 
depremlerin yasını yaşarken, Tıbbi 
Cihaz Sektör Platformu olarak da bu 
büyük felaketin üstesinden hep birlikte 
gelmek üzere canla başla çalışmayı 
sürdürmekteyiz. Depremin ilk gününden 
itibaren başta Ankara, İstanbul ve 
İzmir olmak üzere birçok ilimizde 
faaliyet gösteren tıbbi cihaz tedarikçisi 
meslektaşlarımızın bölgelerindeki İl Sağlık 
Müdürlükleri ile koordineli olarak acil tıbbi 
malzeme yardımı sağlanması, devamında 
tedavi ve rehabilitasyona yönelik medikal 
ekipmanları temin etme noktasında 
sektör platformu olarak planlı bir çalışma 
yürüttük. Hatta birkaç gün içerisinde 
organize olarak 20 yataklı tam donanımlı 
bir Sahra Hastanesini hazırladık. 
Hastanemizin deprem bölgesine intikalini 
sağlayan gönüllü derneklerimiz ile bağışçı 
üyelerimize de canı gönülden teşekkür 
ediyorum. Bu gurur verici çalışmaların 
sonucunda İskenderun’da hizmet 
vermeye başlayan bu hastanemizin yaralı 
vatandaşlarımıza ve hastalarımıza şifa 
olmasını temenni ederim. 

Ayrıca, ülkemizin geçtiği bu zor dönemde 
gövdesini siper eden kurtarma ekiplerine, 
sivillere, askerlere, polislere, itfaiye 
erlerimize, madencilerimize, ayni ve nakdi 
yardımda bulunan insanlarımıza, kendi 
uzmanlık alanında inisiyatif alan tüm 
kuruluşlara, hülasa ‘’Birlikte Mümkün’’ 
kılmak için harekete geçen tüm vicdan 
sahibi insanlarımıza da şükranlarımı 
sunuyorum. 

Ülkemizin geniş bir coğrafyasını ve birçok 
aileyi etkileyen bu felakette maalesef 
yakınlarını kaybeden meslektaşlarımız 
da oldu. Tümdef Genel Başkanı kadim 
dostum Kemal Yaz’ın depremde kaybettiği 
ağabeyine, Güneydoğu Medikalciler 
Derneğimizin Başkanı Ahmet Bulut 
kardeşimizin annesi, babası ve yakın aile 
bireylerine Allah’tan rahmet, sevenlerine 
sabırlar diliyorum. Ve kayıplarını 
bilemediğim tüm meslektaşlarımın da başı 
sağ olsun…

Allah bir daha böyle felaketleri milletimize 
yaşatmasın.

Kalın sağlıcakla,

Değerli Meslektaşlarım,
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