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Ülkemizde 6 Şubat 2023 günü Maraş merkezli yaşadığımız büyük deprem felaketi 
tüm ülkemizi derin bir üzüntüye boğmuştur.

Daha önce deprem felaketini deneyimlemiş bir şehrin Odası olarak tüm ülkemiz gibi 
biz de derin bir üzüntü duymaktayız.

Yaşanan felaketin büyüklüğü, etkilenen şehir ve insan sayısının çokluğu ve 
yüzölçümünün genişliği tüm ülkemiz gibi bizi de derinden sarsmıştır. 

Öncelikle tüm vefat eden insanlarımıza rahmet ve acılı ülkemize baş sağlığı dileriz.

İstanbul Dişhekimleri Odası 
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Deprem felaketinin haberini aldıktan sonra İDO olarak acil bir kriz masası kurduk. 

Berna Aytaç, Işıl Karataş, H. Ertay Atalar ve Nazlı Zeynep Aktaş’tan oluşan bu kriz 
masası öncelikle deprem felaketinin yaşandığı illerin Oda yöneticileri ile iletişime 
geçmeye ve bölgeden haber almaya çalışmıştır.

İstanbul’da yaşayan dişhekimleri ve dişhekimliği öğrencilerinin bölgede yaşayan 
yakınları, aile bireyleri ve arkadaşlarıyla ilgili ulaşılamama durumu TDB Merkez 
Yönetimi ve deprem bölgesindeki Oda yöneticileri ile görüşülerek ve sosyal medya 
kanalları kullanılarak çözülmeye çalışılmıştır. 

İletişim sağlanmaya çalışılırken bir yandan da acil bir yardım kampanyası ve 
bölgede arama kurtarma görevlisi olarak  çalışabilecek  gönüllü meslektaşlarımızın 
kayıtlarının toplanması  ile ilgili çalışmalar ivedilikle hazırlanmaya  ve sosyal medya 
kaynaklarımızla duyurulmaya başlanmıştır. 

Sosyal medya üzerinden canlı yayınlarla meslektaşlarımıza gün be gün bilgi akışı 
sağlanmaya çalışılmıştır.

Deprem bölgesinde arama kurttarma görevlisi olarak çalışma çağrımıza cevap veren 
76  meslektaşımızın ismi İstanbul İl Sağlık Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Savaş Bayrak’ın 
talebi doğrultusunda kuruma iletilmiştir. 
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7 Şubat 2023 saat: 12.00’de TDB MYK, “Kriz Yönetimi” whatsapp grubunda bulunan 
Diyarbakır, Adana, Kayseri, Konya, Mardin, Ankara ve İzmir Oda başkanları ile 
bölgedeki son durum, ihtiyaçlar ve yapılacaklar konusunda işbölümü ve işbirliklerine 
ilişkin planlama yapılan toplantıya Oda Başkanı Berna Aytaç ile birlikte katılım 
sağlanmıştır. 

Deprem felaketinin ardından ilerleyen ikinci günde acil yardım faaliyetlerine katkı 
sağlamak üzere TDB’nin hazırladığı bağış duyurusu ve İDO’nun ayni yardım duyurusu 
paylaşılmıştır.

Aynı gün bölgedeki acil ihtiyacı karşılamak için 300 battaniye ve 3 jeneratör alımı ile 
ilgili 50’ye yakın meslektaşın koordinasyonu sağlanmış ve ürünler tedarikçilerinin 
sevkiyle ilgili bölgelere yollanmıştır. 
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8 Şubat Çarşamba günü İDO’nun 
çağrısı ile İstanbul  Dişhekimleri 

Odası’nda temsil edilen tüm 
gruplardan katılımcıların olduğu 

bir ‘DEPREM DAYANIŞMA’ grubu 
kurulmuştur.

Berna Aytaç, Işıl Karataş, Hikmet 
Arısal, Hakan Kızılay, Fatih 

Özçayan, Cenap Koşu, Cenker 
Koyuncuoğlu, H. Ertay Atalar, Nazlı 

Zeynep Aktaş’ın bulunduğu grup, 
ilk toplantısını 9 Şubat Perşembe 
günü zoom üzerinden yapmıştır. 

(Toplantı detaylı tutanağı ve 
sonuçları ekte sunulmuştur.)

Odamızda hali hazırda 
üyelerimizden ve derneklerden 

gelen ayni yardımlar kayıt altına 
alınmakta ve gönderilmek üzere 

depolanmaktadır.  

Deprem bölgesinden bölgemize gelen 
depremzede hastaların yarım kalan 
acil diş tedavileri için bir gönüllü 
dişhekimi  havuzu oluşturulmaya 
başlanmıştır. 
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İDO Yerel Öğrenci Kolu eğitim programı 
içinde planlanan ‘JUST ENDO’ etkinliği 
yardım faaliyetine çevrilerek 11 Şubat 

2023  Pazar günü Biruni Üniversitesi 
Dişhekimliği Fakültesi’nde yapılmıştır. 4 
hocamızın konuşmacı olduğu toplantıya 

500 öğrenci katılmıştır. Bu etkinlikte 320 
koli hijyen ürünü toplanmış ve 13 Şubat 

günü deprem bölgesine gönderilmek üzere 
İBB yetkililerine teslim edilmiştir. 
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Depremzede meslektaş ve 
öğrencilerimizin ilerleyen dönemde 

oluşabilecek barınma problemleri 
için barınma yardımı yapabilecek 

meslektaşların da kayıtları 
alınmakta ve barınma talebi olan 

meslektaşlarımızla iletişimleri 
sağlanmaya başlanmıştır.  (Mevcut 

başvuru sayısı 28)

13 Şubat- 17 Şubat tarihleri 
arasında İDO Eğitim Komisyonun 
organize edeceği 5 bilimsel etkinlik 
planlanmıştır. Etkinlik geliri 
depremzede meslektaşlarımız için 
kullanılacaktır.
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İstanbul Dişhekimleri Odası, meslek birliğimiz ve bölge Odalarıyla beraber ülkemizin 
içinde bulunduğu  bu zor süreci atlatmak için, üzerine düşeni yapmaya hazırdır. Bu 

doğrultuda çalışmalarına hızlı ve etkin bir biçimde devam edecektir. 

Saygılarımızla 

İSTANBUL DİŞ HEKİMLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU  
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06.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketinin hemen ardından kurulan 
İDO Deprem Dayanışma Grubu, TDB ve diğer odalar ile temas halinde olarak, 
bölgedeki meslektaşlarımızın yaralarını sarmayı, bölgeye yardım götürmeyi, afetzede 
dişhekimlerine destek olmayı ve oda bünyesinde kalıcı olarak , uzun vadede afet 
konusunda çalışmalar yapmayı hedeflemektedir.

HEDEF VE ÖNERİLER

1. Bölge ile ilgili sürekli durum tespiti yapmalı; TDB, diğer odalar ve kurumlardan gelen 
bilgileri düzenli olarak bir araya getirmeliyiz. Bakanlıkların bölge ile ilgili planlarını 
öğrenmeli, planlarımızı ona göre (onlardan hızlı, onları bekleyerek, onlarla birlikte) 
yapmamız gerekeceğinden, durum tespitlerini sürekli güncel tutmalıyız. 

2. Bölge ziyaretlerine bir an önce başlamalı, meslektaşlarımıza yanlarında 
olduğumuzu hissettirmeliyiz. İDO, TDB ile birlikte veya TDB ve bölge odalarının 
yönlendirmeleri ile kendi ekiplerini bölgeye göndermeye her zaman hazırdır. 

3. Ağız Diş Sağlığı hizmetlerine çok geniş bir bölgede, uzun zaman ihtiyaç olacağından 
Gönüllü Hekim Havuzu’na hekim başvurularını artırarak, hizmetlerin sürekliliğini 
sağlamalıyız.

4. Gönüllü hekimlerin psikolojik olarak zarar görmelerini engellemek için bölgeye 
gitmeden önce psikolojik destek almalarını sağlamalıyız. Afetzedelere özel yaklaşım 
gerekeceğinden, bu konuda hekimlerimizi bilgilendirmeliyiz. İlgili derneklerle (GEA, 
Psikiyatri Derneği) iletişime geçildi ancak ekipler olay yerinde veya ilgili konularda 
çalışmalar yapmakta olduğundan eğitim ve danışmanlık hizmetleri ileri bir tarihe 
ertelendi.

5. DİŞSİAD’la TDB’nin görüşmelerini takip ederek, seyyar ünit vb talep etmeli, bu 
bölgelerde vereceğimiz hizmet kalitesini artırmak ve sürekliliğini sağlayabilmek 
için, kişisel ilişkilerimizi kullanarak diş depolarını bölgeye bağış yapmaya teşvik 
etmeliyiz. Koruyucu hekimlik ve hijyen malzemelerinin temininde sıkıntı yaşanacağı 
aşikardır. TDB, FDI ve yurtdışı odaları ile bu konuda iletişime geçerek; fırça, macun, 
fluor jel, gargara vb ürünlerin bağışlanmasını talep edebilir.

İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI
DEPREM DAYANIŞMA GRUBU 1. RAPORU
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6. Öğrenci kolu ile sürekli iletişim halinde olarak sorunlarına hızlı çözümler üretmeye 
çalışmalıyız. Uzaktan eğitim ve yurtların boşaltılması yanlış bir karardır. TDB ve 
diğer meslek oda ve birliklerinin, derneklerin, STK’larının, siyasi partilerin imzacısı 
olmalarını talep edeceğimiz bir metin hazırlayarak, kararın geri alınmasına 
çalışmalıyız. (Haftasonu İDO’nun sokağa atılan öğrencilere alternatif barınma alanı 
bulmasının, öğrencilerin yurda geri alınmalarında katkısı olduğunu düşünüyoruz.

7. Uzun vadede karşılaşabileceğimiz sorunları önceden tespit etmeli, şimdiden plan 
ve önerilerimizi hazırlamalıyız. Örneğin,

• Klinik ve muayenehaneleri yıkılan dişhekimlerine uzun dönem, düşük faizli krediler 
ayarlanmalıdır. DİŞSİAD’la görüşülerek cihaz ve malzeme indirimleri sağlanmalıdır. 

• Kentsel dönüşümde dişhekimi muayenehane ve kliniklerine öncelik tanınmasını 
talep edebiliriz. 

Katılımcılar: Ahmet Hikmet Arısal, Cenap Koşu, Fatih Özçayan, Hakan Kızılay, Işıl 
Karataş, N Zeynep Aktaş
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