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Ankara Dişhekimleri Odası Deprem Kriz Ön Raporu 
 

6 Şubat 2023 Pazartesi günü yaşadığımız 'ülkemizi derin yasa boğan deprem felaketinin' 10 

ilimizi etkilemesi ve yarattığı yıkımın ardından Ankara Dişhekimleri Odası olarak 6 Şubat 2023-16 

Şubat 2023 tarihleri arasında deprem krizinin koordinasyonu için yaptığımız çalışmaları maddeler 

halinde raporlandırıyoruz. 

 

6 Şubat Pazartesi günü Ankara’da bulunan meslek örgütleri ile koordinasyonu ve iletişimi 

sağlamak için Ankara Tabip Odası, Ankara Dişhekimleri Odası, Ankara Eczacı Odası, Ankara 

Barosu ve TMMOB’dan temsilciler ile “Deprem Dayanışma” grubunu oluşturduk. Bu grup ve diğer 

iletişim kanallarından gelen bilgiler ile “ayni yardım listesi” oluşturup üyelerimizle hızlı bir şekilde 

paylaşıldı. 
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Odamızda deprem bölgesine destek amacıyla toplanan ayni yardımların gönderimi ilk olarak 

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve AFAD gibi kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirildi. 

Ankara Eczacı Odası’nın bölgede yaşanan ilaç sıkıntısı ve özellikle adrenalin eksikliği 

bulunması nedeniyle Odamızdan üye dişhekimlerinin acil setinde yer alan adrenalin ampullerin 

toplanması organizasyonunun sağlanmasını talep etti. İl Sağlık Müdürlüğü ile  yaptığımız 

görüşmede bu organizasyonumuz nedeniyle üyelerimize denetlemelerde sorun yaşamamaları için 

gereken bilgiyi iletildi. Üyelerimizin de desteğiyle odamızda toplanan ilaçları Ankara Eczacı 

Odası’na iletildi. 

7 Şubat 2023 saat: 12.00’de TDB MYK, “Kriz Yönetimi” whatsapp grubunda bulunan 

Diyarbakır, Adana, Kayseri, Konya, Mardin, İstanbul ve İzmir Oda başkanları ile bölgedeki son 

durum, ihtiyaçlar ve yapılacaklar konusunda işbölümü ve işbirliklerine ilişkin planlama yapılan 

toplantıya Oda Başkanı Serkan Er ile birlikte katılım sağlandı. 

Türk Tabipler Birliği ve Ankara Tabip Odası’na ziyarette bulunduk. Bu toplantılarda 

depremin ertesi günü itibariyle ne gibi organizasyonların yapılmaya başlandığı, hangi bölgelere 

ulaşıldığı ya da ulaşılmasının planlandığı, gönüllü tıp hekimleri olarak sahaya ne  şekilde 

gidilebileceği ve güncel ihtiyaçların değerlendirilmesi gibi konular üzerinde konuşuldu. 

 

Bu görüşmelerden sonra odamıza başvuran “Gönüllü Dişhekimleri”mizin isim listelerini 

oluşturuldu. Sağlık Bakanlığı Bilkent Kampüsü’nde oluşturulan Deprem Kriz Masası’ndan Yönetim 

Hizmetleri Daire Başkanı ile gönüllü olarak sahaya ulaşmanın ne şekilde olabileceğini,  bakanlığın 

bu noktada dişhekimleri nezdinde bir koordinasyon yapıp yapmadığını öğrenildi. Dişhekimlerinin 

de sahada mutlaka yer almasının gerekliliği vurgulandı ve liste Sağlık Bakanlığı’na iletildi. 
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Üyelerimizden gelen nakdi yardım yapma talepleri doğrultusunda ilk olarak Türk 

Dişhekimleri Birliği tarafından yayınlanan “TDB Yardımlaşma Fonu”na yardım yapılmasını 

duyuruldu. 

 

 
9 Şubat 2023 Perşembe günü Oda Yönetim Kurulu toplantısı yüzyüze gerçekleştirildi ve 

deprem eylem planı oluşturuldu. YK toplantımızın ardından TDB MYK ziyaret edildi. Aynı 

zamanda TDB’nin planladığı “Deprem Kriz Toplantısı”nın ikincisine online olarak birlikte  

katılındı. Bölge odalarından gelen bilgiler doğrultusunda çözüm önerilerimiz ve yapılabilecek 

yardım planlarımız kendileri ile paylaşıldı. 

 

Oda başkanımız tarafından ayrıca bölge oda başkanları ile iletişime geçildi. Odaların durum 

tespiti ve mevcuttaki ihtiyaçları oda başkanımıza iletildi. 

 

Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda bağışlar için Ankara Dişhekimleri Odası olarak 

hesap açıldı ve üyelerimize duyuruldu. 
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Bu süreçte tüm Türkiye’den gelen yardımlar ve geçen zaman nedeniyle sahadan gelen ihtiyaç 

listesi talepleri değişti. Oda olarak yeniden bir ihtiyaç listesi hazırlayıp güncelledik ve üyelerimize 

duyurduk. 

 

Yükseköğretim Kurulu’nun 9 Şubat tarihli üniversitelerde eğitime ara verilmesi konulu 

açıklaması nedeniyle Ankara Tabip Odası ile ortak bir basın açıklaması hazırladık. Bu açıklamayı 

sosyal medya hesaplarımızda duyurduk. 
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13 Şubat 2023 tarihinde Odamızda olağanüstü bir toplantı gerçekleştirildi. KYK yurtlarından 

çıkarılan farklı üniversiteden öğrenci temsilcisi arkadaşlarımızla görüşüldü. Depremzede öğrenciler 

ve Ankara’da ikamet etmekte olan öğrencilerimiz için barınma konusu Ankara Büyükşehir 

Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi aracılığıyla çözülebileceği bildirildi. 

Ankara Dişhekimleri Odası’nın Kurullarında yer alan üyeleriyle birlikte “Deprem Kriz 

Yönetimi” konulu online bir toplantı gerçekleştirildi. Üyelerle kısa, orta ve uzun vade planlar 

tartışıldı ve sahadan gelen bilgiler ile paylaşımlar sağlandı. 
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Odamıza acil diş tedavisi için başvuran depremzede vatandaşlarımız ile acil diş tedavisi 

hizmetini gönüllü verebilecek kliniklerin eşleştirilmesi hafta boyunca gerçekleştirildi. 

Odamıza depremzede olup Ankara ilinde ikamet etmek isteyen dişhekimi meslektaşlarımız ile 

istihdam sağlayabilecek meslektaşlarımızın eşleştirilmesi odamız personeli tarafından hafta boyunca 

gerçekleştirildi. 

16 Şubat 2023 tarihinde Odamız Başkanı Serkan Er, Başkanvekili Dağhan Erbaz, Genel Sekreter 

Elif Peker Tunç ve Saymanı Armağan Demirören ile Osmaniye Dişhekimleri Odası’na geçmiş olsun 

 ziyaretinde bulunuldu. Odamıza üyelerimiz tarafından ulaştırılan ayni yardımlarla birlikte  gidildi ve  

bölgede depremden etkilenen diğer illerle birlikte koordinasyonu sağlayıp yardımları organize şekilde  

ulaştıran meslektaşlarımıza önümüzdeki süreçte deprem kriz yönetimi planları doğrultusunda Ankara  

Dişhekimleri Odası olarak her türlü desteği vermek adına görüşme gerçekleştirildi. 
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