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CAN GÜVENLİĞİMİZ İVEDİLİKLE SAĞLANMALIDIR 

DEPREMDE HASAR GÖREN FAKÜLTE BİNALARIMIZ HIZLA VE YERİNDE 

YAPILANMALIDIR 

 

26 Eylül 2019 günü yaşadığımız deprem İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,  

İstanbul Tıp Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi –Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi binalarında 

ciddi hasarlara yol açtı. Kolonlar çatladı, beton sıvalar döküldü ve altlarından paslı demirler, 

toza dönmüş betonlar çıktı.  

       Binalarda oluşan hasardan çok daha büyük bir hasar, Türkiye’nin tümü de kendi 

alanlarındaki ilk fakülteleri olan bu eğitim kurumlarının öğrencileri ve çalışanlarının 

yöneticilerine duyduğu güvende ortaya çıktı. Sıva döküldü ve gerçekle yüzleştik: Onlarca 

yıldır riskli ve çok riskli binalarda eğitim vermişiz, onlarca yıldır hem bizim, hem 

öğrencilerimizin hem de hastalarımızın hayatı pamuk ipliğine bağlıymış. Sıva döküldü ve  

gerçekle yüzleştik: Yöneticilerimiz binlerce tıp öğrencisinin, yüzlerce diş hekimliği 

öğrencisinin, yüzlerce veteriner hekim ve öğrencisinin, yüzlerce sağlık bilimleri fakültesi 

öğrencisinin,  binlerce çalışanın, ekip arkadaşlarımızın, on binlerce hastanın gömülüp 

gitmesinin sorumluluğu karşısında ürpermiyormuş.  

      Evet deprem bedenlerimizi ve binalarımızı sarstı, hırpaladı. Ancak güvenimizin sarsılması 

bizi çok daha derinden etkiledi. 

      Bizler sağlık emekçileriyiz. Her gün üzerimize düşeni yapıp eğitim ve sağlık kurumlarını 

ayakta tutuyoruz. Çalışma ortamlarımızın depremde yıkılma riskinin engellenmesini talep 

ettiğimizde bize hizmet binaları kapanırsa döner sermaye gelirleri düşer, sizi işten çıkarırız 

diyorlar. Bizi ya ölüm ya işsizlikle tehdit ediyorlar. Biz ne sıtmaya ne de ölüme razı değiliz. Biz 

birlik olduğumuzda biliyoruz ki sıtmayı da, depremi de yeneriz. 

    Bizler diş hekimleriyiz. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin Türkiye’nin ilk diş 

hekimliği eğitim kurumunun beton bloklar altına gömülmesine de, yuvasından koparılıp 

köksüz bırakılmasına da izin vermeyeceğiz.   

   Bizler veteriner hekimleriz. Beklenen deprem odağına en yakın kampüste başımızı depreme 

uzatıp sessizce kaderimizi beklemeyeceğiz. Bu ülkenin hayvan sağlığının ve toplum sağlığının 

bizim yetiştirdiğimiz insan gücüyle var olduğunun bilinci ile ayaktayız.  

     Bizler eczacılarız. Sağlık hizmeti sunumunun ayrılmaz bileşenleri olarak her yerde ve her 

zaman sağlıkla tedavi arasındaki köprüdeyiz. 

     Bizler hekimleriz. Kendimizi insanlığın iyiliğine adayacağımıza yemin ettik. Kentin en eski 

semtinde depremde can kaybını önleyecek en köklü eğitim kurumunun öğrencileri, 

mezunlarıyız.  



     Bizler, burada bulunan sağlık emekçileri, hekimler, diş hekimleri, veteriner hekimler, 

eczacılar; hep birlikte bilimin gereklerinin yerine getirilmesi için İstanbul Üniversitesi ve 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa rektörlüklerine çağrımızı seslendiriyoruz. En kısa zamanda 

öğrencilerin, çalışanların ve hastaların can güvenliğini güvence altına alacak önlemlerin 

alınmasını talep ediyoruz. Bu ertelenemez bir zorunluluktur.  Şiddetli bir depremi bekleyen 

15 milyonluk bir kente hizmet etmek üzere kesintisiz sağlık insan gücü yetiştiren bu 

kurumları gözden çıkarmak bu kenti gözden çıkarmak anlamına gelir. İdari olarak ayrılsa da 

kökleri birbirine sarmalanan bu iki eğitim kurumunu yıkıma terk etmek anlamına gelecek 

gecikmeler ve oyalanmalar için artık süre dolmuştur. Zamana karşı bu yarışı kazanabilmek 

için çalışanların, öğrencilerin de içinde olduğu hızlı hareket eden kriz masaları kurulmalıdır. 

      Zamana karşı bu yarışı kazanabilmek için bütün İstanbulluları,  ses çıkarmaya, sosyal 

medya kampanyalarına destek vermeye çağırıyoruz. Bu kurumlarda can güvenliğinin en kısa 

zamanda sağlanması için henüz mevcut olmayan projelerin peşinde hayal kurmaktansa 

somut adımların derhal atılmasını talep ediyoruz.    

   Can güvenliğimizin ivedilikle sağlanmasını izleyerek yeniden inşa sürecinin İstanbul Tıp 

Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi’nin eğitim ve hizmet bütünlüğünü koruyacak biçimde 

gerçekleşmesini talep ediyoruz. Depremi fırsata çevirerek İstanbul Tıp Fakültesi’ni yerinden, 

yurdundan uzaklaştırıp Hasdal’a taşıma girişiminden vazgeçilmelidir.  

Beklenen deprem kentin kapısını çaldığında, değil Hasdal gibi uzak bir lokasyona, bitişik 

sokaklara bile ulaşmanın saatler alacağı koşullarda, 3.000 yetişkin tıp öğrencisi, 2.000 

uzmanlık öğrencisi, uzman ve öğretim üyesi, binlerce deneyimli hemşire, laborant, teknisyeni 

ile dev bir hizmet ünitesinin, kentin erişilmesi zor bir köşesine itilmiş olmasında kamu yararı 

yoktur. 15 milyon insanın sağlık hizmetine erişebilmek için çaresizce kıvranmasına seyirci 

kalmak istemiyoruz. Bu nedenle halihazırda mevcut olan, bilimsel temellerde geliştirilmiş 

projenin en kısa zamanda hayata geçirilmesini talep ediyoruz. 

      Çözüm hemen şimdi. Çünkü yarın çok geç olacak. Ve kaybeden Türkiye olacak. 

 

İSTANBUL TABİP ODASI 

İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 

İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI 

İSTANBUL ECZACI ODASI 

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI AKSARAY ŞUBESİ 

 


