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Ülkemizde Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 

çevresindeki 10 ili etkisi altına alarak can kaybı ve geniş ölçekli maddi hasar oluşturan deprem 
gündemiyle acil olarak toplanan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yönetim Kurulu’nca aşağıdaki 
kararlar alınmıştır.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 06.02.2023 tarihi saat 04.17’de 7.7 şiddetinde 
meydana gelen Kahramanmaraş’ın yanında çevre iller olan Adana, Adıyaman, Diyarbakır, 
Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’da etkili olan deprem afeti, ülke olarak 
hepimizi çok derinden üzüntüye sevk etmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan 
rahmet, yakınlarına başsağlığı, etkilenen ve yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. 
Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun.

Her zaman olduğu gibi bu zor günlerimizde de tüm Kurum ve Kuruluşlarıyla yaraların 
sarılması için hazır olan Devletimizin güçlü desteği ve tüm vatandaşlarımızın ortaya koyduğu 
dayanışma ruhu ile, ülke ve millet olarak birlik ve beraberlik içinde bu felaket günlerinin 
üstesinden geleceğimize olan inancımızla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak sahip olduğumuz 
tüm fiziki ve beşerî imkanlarımızın ivedilikle depremden etkilenen vatandaşlarımızın hizmetine 
sunulabilmesi amacıyla;

a) Üniversitemizde yapılmakta olan ve yapılması planlanan her türlü sportif ve sosyal 
faaliyetler tamamen durdurulmuştur. 

b) Depremin sınır ötesindeki hasar verici etkisi nedeniyle Suriye Çobanbey’de bulunan tıp 
fakültemizde eğitim ve öğretime bir hafta ara verilmiştir.

c) Afetzede vatandaşlarımıza acil destek kapsamında 25.000’e yakın personel ve 
öğrencilerimize en yakın Kızılay Kan Bağışı merkezlerine kan bağışı yapmaları çağrısı 
yapılmıştır.

d) Personel ve öğrencilerimiz tarafından yapılacak ayni yardımlar için; Üniversitemiz 
İstanbul Hamidiye ve Ankara Gülhane Külliyelerinde toplama merkezleri oluşturulmuş 
olup toplanan yardımların Gençlik Spor İl Müdürlükleri üzerinden afetzede 
vatandaşlarımıza ulaştırılması kararlaştırılmış, nakdi yardımlar için; aşağıda yer alan T.C. 
İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı Deprem Bağışı hesap numaralarının kullanılması 
istenmiştir.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ
TL : TR73 0001 0017 4555 5555 5552 04
USD : TR 46 0001 0017 4555 5555 5552 05
EURO : TR 19 0001 0017 4555 5555 5552 06
Banka Swift Kod No : TCZBTR2A

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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e) Depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, 
Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Osmaniye illerine arama, kurtarma ve sağlık hizmetine katkı 
sunma amaçlı gitmek isteyen veya Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilmesi talep 
edilecek olan 2878 akademik personelin (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) 
gidecekleri deprem bölgelerinde görevli izinli sayılmaları, ayrıca bu illerde birinci derece 
yakınları ikamet etmekte olan Üniversitemiz personeli ve öğrencilerimizden bahsedilen 
illerdeki yakınlarının yanında bulunmak isteyenlerin bağlı birimlerinin bilgisi dahilinde 
mazeret izinli sayılmasına Yönetim Kurulu tarafından oy birliği ile karar verildi.

Aslı Gibidir
 Dr. Öner GÜNER
Genel Sekreter V.

     


