
12 EYLÜL’DE DE 28 ŞUBAT’TA DA GÖRDÜK, YAŞADIK
DEMOKRASİ HERKESE GEREKLİ...

TBMM’deki Tüm Siyasi Partilerin Milletvekillerine
Çağrımızdır;

Evrensel hukuk kuralları ve demokrasi için;
Sağlık Torba Yasa Teklifine “Hayır” deyin!
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TDB Olağan Genel Kurul ve seçimleri nedeniyle Ankara’da olduğumuz için sürecin nasıl yangın-
dan mal kaçırır gibi işletildiğine de yakından tanık olduk. Ne yazık ki “Sivil Ölüm” getiren Torba 
Yasa bu hafta içinde mecliste görüşülecek ve büyük olasılıkla geçecek. 

Bir torba olması sebebiyle Şehir Hastanelerinin yüklenicisi firmalara ek destek olarak her türlü harç 
ve damga vergisinden işletme süresince de muafiyet getirilmesinden yardımcı eczacılığın kaldırıl-
masına, aile hekimlerinin izinlerinden birden fazla yerde çalışacak hekim ve dişhekimlerinin duru-
munun Meslek Odaları tarafından değerlendirilmesi zorunluluğunun kaldırılmasına kadar pek çok 
yasa değişikliği getirilmektedir.

İçinde sağlıkta şiddetle ilgili tek madde olan, o da şiddetin önlenmesiyle ilgili en küçük bir hüküm 
içermeyen ancak bu meşruiyet ambalajıyla sunulan Teklif’te, bildiğimiz hukuk kavramlarıyla açık-
lanması mümkün olmayan ve temel insan hakları değerlerine bütünüyle aykırı yönüyle diğerlerin-
den ayrılan bir madde önerilmektedir. Güvenlik soruşturması sebebiyle kamu görevine alınmayan 
veya bu sebeple kamu görevinden çıkartılan dişhekimlerinin mesleki yetkileri ve çalışma alanlarının 
kısıtlanması önerilmektedir.

Haklarında herhangi bir yargı kararı bulunmayan, kimi zaman öğrenciliğinde bir basın açıklaması-
na katıldığı ya da bir yakınıyla ilgili olarak muhalif bir siyasi faaliyet yürüttüğüne ilişkin basit bir is-
tihbarat raporu bulunan meslektaşlarımız Bakanlıkta bürokratlardan kurulu bir komisyonun kararıy-
la kamu görevine alınmamaktadır. Bu meslektaşlarımız bir yandan açtıkları davalarla haklarını 
ararken diğer yandan da özel dişhekimliği yapmaktadır.

Meclise sunulan bu öneriyle, Sağlık Bakanlığı bürokrasisi tarafından sakıncalı bulunan meslektaşla-
rımızın kamu kurumlarıyla anlaşmalı bir sağlık kuruluşunda çalışmaları yasaklanmakta; üstüne 
üstlük düzenledikleri raporların yargı kararlarına ve idari işlemlere esas alınamayacağı da belirtil-
mektedir.

Son görüşmelerde 5. Maddede iyileştirme yapıldı ama ne iyileştirme! KHK'lı hekimler SGK anlaş-
malı özel hastanelerde çalışabilecek, raporları da geçerli olacak. Güvenlik soruşturmasından geçe-
meyenler 450 gün bekleyecek ya da pratisyen hekimler 75.000, uzman hekimler 120.000 TL taz-
minat ödeyerek özelde işe başlayabilecek. Hekimlere güvenmedikleri için hem kamu hem özelde 
çalıştırmayan anlayış, parayı alınca güvenip çalışmalarına izin verecek.
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Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel 
Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmeliğin 
6 numaralı ekinin 6/a-8 maddesinde “muay-
enehanede Otoklav Bulundurulmasına” il-
işkin kural yer almaktadır. 6 numaralı ek 
23.12.2016 tarihinde değiştirildiğinden, 
03.02.2015 tarihinden önce açılmış muay
enehanelerde otoklav bulundurma zorunlu-
luğu bu maddenin değiştirildiği 23.12.2016 
tarihinden iki yıl sonra yürürlüğe girecektir
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Bursa İl Sağlık Müdürünü Ziyaret Ettik

Bursa Dişhekimleri Odası Yönetim Bursa Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu olarak İl Sağlık Müdürü Sayın Dr. Özcan Akan’ı maka-
mında ziyaret ettik. Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti veren Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmeli-
ğin uygulanmasında meslektaşlarımızın yaşadığı sorunlar görüşmenin ana konusu oldu. Bununla 
birlikte; tek başına çalışan, yanında herhangi bir kişiyi istihdam etmeyen meslektaşlarımızdan yasa 
kapsamında olmamasına rağmen OSGB sözleşmesi talep edilmesinin mümkün olmadığı anlatıldı 
ve gerekli girişimde bulunma sözü alındı. Odamız yetkililerinin, sağlık kuruluşlarının ruhsatlandırıl-
ması ve denetlenmesi aşamalarında hiç yer almaması nedeniyle Odamızın işleyişi için gerekli bazı 
bilgilerin edinilmesi olanağının kalmadığını ifade ederek bilgi paylaşımında bulunmalarını talep 
ettik. Gayet olumlu bir bakışla İvedilikle kurumlar arası yazışmayla bu sorunun da çözüme kavuştu-
rulması konusunda uzlaştık. Ayrıca kamuda çalışan meslektaşlarımızın sorunları üzerinde de fikir 
paylaşımında bulunduk. Sayın Dr. Özcan Akan’a çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar dileyerek 
ve 22 Kasım Dişhekimliği Günü Kokteyline davet ederek ayrıldık. İlgisi ve desteğinden dolayı kendi-
sine teşekkür ediyoruz.
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Ekim Ayı Semineri Yapıldı

18 Ekim 2018 tarihinde Dr. Uğur Meriç’in konuşmacı olduğu ve “Tüm Yönleriyle Sinüs Lifting” i 
anlattığı sunumu meslektaşlarımız tarafından ilgiyle dinlendi.

Akıllı İlaç Kullanımı Eğitimi

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen 19 Ekim 2018 tarihinde Merinos AKKM de ger-
çekleştirilen “Akıllı İlaç Kullanımı” konulu eğitime katılım sağladık.
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Hekimler İsyanda: Sağlıkta Şiddet Yasası Hemen Şimdi!

Tedavi ettiği hastası tarafından öldürülen Uzman Dr. Fikret Hacıosman’ın ardından hekimler Türki-
ye’nin dört bir yanında protesto yürüyüşüne başladı. 2005 yılında İstanbul’da Prof. Dr. Göksel Ka-
laycı ile başlayan ve bugüne kadar 12 hekimin hasta ve hasta yakınları tarafından öldürülmesine 
neden olan sağlıkta şiddete karşı “Artık yeter” diyen Bursa Tabip Odası üyesi hekimler isyanda:  
“Sağlıkta Şiddet Yasası hemen şimdi!”

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) çağrısıyla sağlıkta şiddete karşı başlatılan eylem programı kapsamın-
da Türkiye genelinde yürüyüş eylemi gerçekleştirildi. Bursa Tabip Odası üyesi hekimler de,  sağlıkta 
şiddeti protesto etmek için bir araya gelirken, “Sağlıkta Şiddet Yasası” istediklerini bir kez daha dile 
getirdi. Setbaşı Mahfel önünden başlayan protesto yürüyüşü, Heykel’deki Atatürk Anıtı önünde son 
buldu. Sabah işe gitmek için evden çıkıp, iş yerinde şifa vermek için çabaladıkları insanlar tarafın-
dan öldürülmeyi kabul etmediklerini vurgulayan Bursa Tabip Odası Başkanı Güzide Elitez, “Sağlıkta 
Dönüşüm Programı’nın uygulanmaya başlamasından bu yana sağlık alanında giderek artan şiddet 
olayları, artık dayanılmaz bir noktaya geldi. 2005 yılında İstanbul’da Prof. Dr. Göksel Kalaycı ho-
camızın bir hastası tarafından öldürülmesiyle başlayan süreçte, bugüne kadar 12 meslektaşımızı 
haksız yere uğradıkları saldırılar ve Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın yol açtığı çarpıklıkların yarattığı 
tükenmişlik nedeniyle yaşamlarına son verdikleri için kaybettik. Soruyoruz: Sağlıkta şiddeti önlemek, 
teklifimizi dikkate almak ve Sağlıkta Şiddet Yasası’nı çıkarmak için daha kaç hekimin ölmesini bek-
liyorsunuz? Biz hekimler buna tahammül etmeyeceğiz!” dedi. Odamız Yönetim Kurulu da eyleme 
katılarak destek verdi.
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TDB 24.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Meslek Sorunları
Sempozyumu Yapıldı

TDB 24.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi kapsamındaki Meslek Sorunları Sempozyumu, 25-26 
Eylül 2018 tarihlerinde Ankara JW Marriott Hotel’de yapıldı.

Sempozyumda;TDSempozyumda;TDB Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ile  Dişhekimleri Odaları Başkan ve Yöneticileri, 
ve oluşturulan 3 Çalışma Grubu gündemleri ile aşağıdaki gündemlerle mesleğin güncel sorunlarını 
masaya yatırıldı.

Odamız adına Oda Başkanı Emel Eroğlu, Genel Sekreter Alper Altay ve Sevinç Abadan katıldı.
TDB Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ile Dişhekimleri Odaları Başkan ve Yöneticileri Toplantısı;

Gündem:
 I.  Dişhekimlerinin serbest çalışma modelleri üzerinden ortaya çıkan sorunlar ve tartışma.
      -  Ücretli      -  Ücretli
      -  Kendi adına
      -  Şirket ortaklığı
      -  Hastane içi kiralama yöntemi
      - 3224/42. Madde üzerine tartışma.
II.   KSV de gelecek, yeni durma noktamız, e-reçete.
III.  Bitmeyen sorun: Tabela Standartları
IIV.  Sağlık Turizmi Yönetmeliği ve son durum üzerine değerlendirme.
V.   Özelden hizmet satın alma
VI.  Kamuda çalışan dişhekimlerinin sorunları ve mobbing

Çalışma Grupları;

Gündem:
1. Türkiye’nin Yeni Yönetim Koşullarında, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının 
     Geleceği.  
2.2. Sağlıkta Dönüşüm Programları (SDP) Türkiye'de Ağız Diş Sağlığını Neye Dönüştürmüştür?
3. TDB ve Odalarının Örgütlenme Modeli Sorunları ve Çözüm Önerileri.
     Çalışma Gruplarının raporları TDB Merkez Yönetim Kurulu ve Oda Yöneticileri Toplantısı’nda           
görüşüldü.
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TBMM’deki Tüm Siyasi Partilerin Milletvekillerine Çağrımızdır
Evrensel hukuk kuralları ve demokrasi için;
Sağlık Torba Yasa Teklifine ‘Hayır’ deyin!

TBMM’ye getirilen ve Komisyondan geçen Sağlık Torba Yasa Teklifinin 5. Maddesi, dişhekimlerinin 
mesleki yetkilerini idarenin kararlarına bağlı hale getiriyor. Bu madde geçerse, meslektaşlarımız bir 
yargı kararı olmadan, sadece idarenin kararıyla mesleklerini icra etmekten uzaklaştırılabilecek.
Anayasamız birey haklarını, vatandaşın devlete, devletin vatandaşa ilişkin görev ve sorumluluklarını Anayasamız birey haklarını, vatandaşın devlete, devletin vatandaşa ilişkin görev ve sorumluluklarını 
tanımlamış olup, kanunlarımız da suç ve ceza konusunu tam olarak belirlemiştir. Buna rağmen somut 
delil olmaksızın suçlu yaratmak; evrensel hukuk değerleri ve anayasamıza uygun değildir.
TBMM’deki tüm siyasi partilerin değerli milletvekillerini, toplumsal tecrübelerimizi düşünerek, vicdan-
larıyla oy kullanmaya ve bu antidemokratik yasa teklifine karşı çıkmaya davet ediyoruz. Unutmayalım 
ki, toplumsal barışın tek dayanağı demokrasi ve evrensel hukuk kurallarıdır. Ve bu kurallar herkes için 
gereklidir.

12 Eylül’de de, 28 Şubat’ta da gördük, yaşadık, tecrübe ettik... 
DEMOKRASİ HERKESE GEREKLİDİR.

Sağlık Torba Yasa Teklifinin TBMM’deki Komisyon görüşmeleri 08 Kasım 2018’de tamamlandı. 
Teklif 13 Kasım 2018’de TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeye başlanacak. Bu Yasa Teklifi, ülkem-
izin, uluslararası sözleşmelerle kabul ettiği  hukuk kurallarının yanı sıra; Anayasamız ile de tanım-
lanmış kurallara aykırı hükümler içermektedir.

Torba Yasa Teklifinin 5. Maddesinde, terör örgütleriyle aralarında bağ saptanan hekim ve diş hekim-
lerine çeşitli yaptırımlar uygulanması, mesleki yetki ve çalışma alanlarının kısıtlanması öngörülmekte-
dir.

Terör örgütü üyeliği, terör örgütünün propagandasının yapılması ve terör örgütüne yardım edilmesi 
yasalarımızda suç olarak tanımlanmıştır. Bu suçlardan herhangi birini işleyenlerle ilgili bir tespit old-
uğunda, ilgilinin cezalandırılması için, yargı sistemimizde gerekli ceza soruşturması zaten yürütülme-
ktedir

Herkesin bildiği gibi yürütülmekte olan güvenlik soruşturmalarının neredeyse tümü; iktidarda 
olan partinin siyasi yaklaşımlarına göre kişinin düşünce ve kanaatlerinin öğrenilip raporlanmasını 
içermektedir. Gizlilik gerektiren işler ve kişinin sahip olduğu siyasal görüşlerin işine yansıdığın-
da adaletli davranılamayacağı da bir gerçektir. Ülkemiz tarihinde 40 yıl öncesinde kalmış bu yak-
laşımın geçmişte olduğu gibi şimdi de yeni mağduriyetler yaratacağı ortadadır.

Anayasaya göre, herkes istediği gibi düşünmek ve düşüncelerini paylaşmak, yaymak hakkına sahiptir; 
bu temel bir insan hakkıdır. Hiç kimse düşüncelerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.

Anayasa’nın 15. maddesine göre savaş, seferberlik veya olağanüstü hallerde temel haklar kısıt-
lanabilir. Ancak savaşta bile “kişinin yaşama hakkına, maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne 
dokunulamaz; kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan 
dolayı suçlanamaz; suç ve cezalar geçmişe yürütülemez; suçluluğu mahkeme kararı ile saptanın-
caya kadar kimse suçlu sayılamaz.”

Mevcut Teklif’te ise; güvenlik soruşturmasına bağlı olarak yapılan bir idari kararla hekim ve dişhek-
imleriyle terör örgütleri arasında bağ olabileceği kabul edilmektedir. Her aşaması idare tarafından 
yapılan işlemlerle oluşturulan bir süreç sonunda suçlama yöneltilmekte; terör örgütleriyle ilişkili 
olduğu iddia edilmektedir. Polisin yazdığı bir rapor, Sağlık Bakanlığı bürokratlarından oluşan Güven-
lik Soruşturması Komisyonunda değerlendirilmekte ve kişinin mesleki geleceği karara bağlanmak-
tadır.

Anayasaya göre, hiç kimse suçluluğu kesin bir yargı kararı ile saptanmadıkça suçlu olarak kabul 
edilemez. Teklif’le, sadece bir iddia üzerine hekim ve diş hekimlerine idare tarafından ölçüsüz 
yaptırımlar uygulanabilmesine olanak sağlanmaktadır.
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12 EYLÜL’DE DE 28 ŞUBAT’TA DA GÖRDÜK, YAŞADIK
DEMOKRASİ HERKESE GEREKLİ...

TBMM’deki Tüm Siyasi Partilerin Milletvekillerine
Çağrımızdır;

Evrensel hukuk kuralları ve demokrasi için;
Sağlık Torba Yasa Teklifine “Hayır” deyin!
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Türk Dişhekimleri Birliği 17.Olağan Genel Kurulu ve Seçimleri 
Yapıldı

Türk Dişhekimleri Birliği 17.Olağan Genel Kurulu, 2-3-4 Kasım 2018 tarihlerinde The Green Park 
Otel, Ankara’da gerçekleştirildi.

Genel Genel Kurula; AKP Burdur Milletvekili Dişhekimi Bayram Özçelik, HDP Diyarbakır Milletvekili Dr. 
Adnan Selçuk Mızraklı, İYİ  Parti Genel İdari Kurul Üyeleri Sinem Uludamar ve Berna Biçer, Türk Ta-
bipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr.Sinan Adıyaman,  Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti 2.-
Başkanı  Ecz. Sinan Usta, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, KESK Eş Genel Baş-
kanları Aysun Gezen  ve Mehmet Bozgeyik,  SES Eş Genel Başkanı İbrahim Kara ve SES MYK Üyesi 
Ali Ünal, Başkent Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Neslihan Arhun, Başkent 
Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülşahı,  TDB Geçmiş Dönem 
Genel Başkanları Eser Cilasun, Celal Korkut Yıldırım, Prof.Dr.Onur Şengün, Prof.Dr.Murat Akkaya 
ve Prof.Dr.Taner Yücel, TDB Geçmiş Dönem Genel Sekreterleri Hüsnü Çuhadar, A.Murat Ersoy, 
Nezih Yavuz Tan, Süha Alpay, A.Tarık İşmen ile Ali Gürlek  katıldılar. 

Açılış konuşmasını yapan TDB Genel Sekreteri Neslihan Sevim, 16. Dönem birlikte görev yaptığı 
Merkez Yönetim Kurulu Üyelerine, Merkez Denetleme Kurulu Üyelerine, Yüksek Disiplin Kurulu 
Üyelerine, Türk Dişhekimleri Birliği komisyonlarında ve çalışma gruplarında görev alan meslektaş-
lara, birlikte çalıştığı Oda Başkanı ve Yöneticilerine teşekkür etti.

Verilen bir önerge ile Genel Kurulu yönetmek üzere; Divan Başkanlığına Prof.Dr.Taner Yücel, Ba-
kanvekilliğine Dr.Serdar Ak ve üyeliklere Dişhekimi Serkan Er ile Dişhekimi Yeşim Odabaşı getirildi-
ler.

Divan seçiminin ardından  Atatürk ve şehitlerimiz adına saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunma-
sıyla programa devam edildi, gündem gereği  Türk Dişhekimleri Birliği Genel Başkanı Dr.A.R İlker 
Cebeci, yaptığı konuşmada; son dönemde sağlık alanında yaşanan gelişmelere değindi.

Bundan sonra  davet edilen tüm konuklara söz verildi. Sağlık ve ülke gündemine yönelik konuşma-
larında Genel Kurulumuza başarı dileklerini sundular.

16. dönemde görevli olan ve yeni dönemde görev almamış Oda Başkanları; Dr. Neşe Savran, 
Doç. Dr. İbrahim Halil Tacir, Hüdayi Kartöz, Gönül Uluce Okumuş, Abdullah İlker ve Doç. Dr. A. 
Ferhat Mısır’a yaptıkları hizmetlerinden ötürü TDB adına verilen plaket töreninden sonra Genel 
Kurul gündemi ile toplantıya devam edildi.
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Verilen aradan sonra Kasım 2016-Kasım 2018 dönemi Merkez Yönetim Kurulu faaliyet raporu; 
TDB Genel Sekreteri Neslihan Sevim, aynı döneme ilişkin Mali Rapor Genel Sayman Can San  ve 
Denetleme Kurulu Raporu ise Merkez Denetleme Kurulu Raportörü Sevgül Bora  tarafından Genel 
Kurula sunuldu.

Çalışma raporuyla ilgili Oda Başkanı Emel Eroğlu da bir konuşma yaptı.

RRaporlar hakkındaki görüşmelerin bitiminde oylanan raporlar, oy birliği ile kabul edilerek kurullar 
aklandı. Organlarda yer alacak adayların belirlenmesi işlemi ile dilek ve temennilerin bölümündeki 
konuşmalardan sonra aşağıda yer alan Genel Kurul Sonuç Bildirgesi  kabul edildi.

17. Olağan Genel Kurulu çalışmaları, TDB organlarının seçimleriyle tamamlandı.

Seçim sonuçlarına yapılan bir itiraz ve Merkez Yönetim Seçim sonuçlarına yapılan bir itiraz ve Merkez Yönetim Kurulu asıl üyeleri olarak Can San, Muhar-
rem Armutlu ve Burak Saran’ın 127 oyla seçilmeleri nedeniyle Çankaya İlçe Seçim Kurulunca yapı-
lan   kur'a sonuçları dün geç saatlerde kesinleşerek mazbatalar alınmıştır. Seçim sonuçlarına yapı-
lan itiraz ise reddedilerek kur'a ile birlikte seçim sonuçları kesinleşmiştir.

Kura sonucu Merkez Yönetim Kuruluna giren Can San aynı gün Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa 
etmiş ve 1.yedek Muharrem Armutlu Yönetim Kurulu Üyeliğine gelmiştir.

2-3-4 Kasım 2018 tarihlerinde  Ankara'da  yapılan Türk Dişhekimleri Birliği’nin 17. Olağan Genel 
Kurulundan sonra  Çankaya İlçe Seçim Kurulundan mazbatalarını alarak göreve başlayan TDB 
17.Dönem Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, 10 Kasım 2018 tarihinde yapılan ilk toplantısında 
görev dağılımını aşağıdaki şekilde belirlemiştir.

Oda Genel Sekreterimiz Alper Altay TDB Merkez Denetleme Kurulu’na yeniden seçilmiştir.
Göreve seçilen tüm meslektaşlarımıza yeni çalışma döneminde başarılar diliyoruz.
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Geçmiş dönemlerde yönetimlere yönelttiğimiz en önemli eleştirilerden biri de MSS lere yönelikti. 
Öncesinde yeterli hazırlık sürelerin olmaması, gündemlerin ve çalışma gruplarının belirlenme şekli 
ve içeriği konusunda yetersizlik bunlardan bir kaçıydı. Ama ne yazık ki 2017 İstanbul kongresinde 
MSS adı altında tek bir günlük oda yöneticileri toplantısıyla yetinildi.

Ankara Ankara Kongresinde gerçekleştirilen MSS de ise, çalışma grupları başkan ve raportörleri belirlenmiş 
olarak kongreye bir aydan az bir süre kala bildirildi. Ve bu hata sonradan düzeltildi. İkinci önemli 
sorun bu konuda, ne kadar süreceği belirsiz büyük bir ekonomik krizin içindeyken son derece 
pahalı bir otelde MSS ve Oda Yöneticileri toplantısı yapmak olsa olsa örgütsel şımarıklık olabilir. 
Biz çok yüksek gelirleri olan bir meslek örgütü değiliz. Aidat toplama oranımız her geçen yıl 
azalıyor. Üye sayısı az olan odalar ayakta kalma savaşı veriyor. Bu odaların yöneticileri 
giderlerinikendileri karşılamak zorunda kalıyor. Tüm toplantıların aynı mekânda olması düşüncesi 
konaklayan katılımcılar açısından kolaylık sağlayabilir ancak, bizlerin sınıf atlama ya da elitist olma konaklayan katılımcılar açısından kolaylık sağlayabilir ancak, bizlerin sınıf atlama ya da elitist olma 
gibi beklentimiz yok. Düşünce ve iş üretmek için temiz bir yatak, kağıt bardakta çay kahve yeterlidir. 
Üye sayısı 100 den biraz fazla olan bir odanın yıllık aidat gelirinin yarısı kadar bir parayı beş yıldızlı 
otele fark olarak vermek hayat görüşümüze uygun değildir. Hatta üyelerimizin gözünde böyle 
konaklama ve toplantılar oldukça olumsuz bir algıya da yol açmaktadır. Üretkenlik, sadelik ve 
tevazu saygınlık için yeterlidir.

Çalışma raporuna baktığınızda görebileceğiniz üzere 14-15 Haziran 2017 de İstanbul’da 
Başkanlar Konseyi toplandı. Toplantı ve konaklama Tüyap Kongre ve Fuar Merkezinde gerçekleşti. 
İstanbul’daki kongrelerin Tüyap ta olması için yapılan görüşmeler sırasında yapılan bir teklif 
değerlendirildi ve TDB ve Oda yöneticileri burada ücretsiz konakladılar. Kurum bu ücretsiz 
konaklamayı elbette bir karşılık bekleyerek sağladı. Durumdan haberdar olduğumuzda 
sakıncalarını ilettik, bu nedenle de oda başkanı olarak toplantıya katılmayı uygun bulmadım. Bir 
meslek örgütünün bu tür işlere girmesini etik bulmuyoruz. Ayrıca hepinizin bildiği gibi bu toplantılar 
bir odanın ev sahipliği ve organizasyonu çerçevesinde gerçekleştirilibir odanın ev sahipliği ve organizasyonu çerçevesinde gerçekleştirilir. Başkanlar Konseyi İstanbul 
da toplanıyor ama İDO yok sayılarak. Meslek örgütlerinde kurumların birbirlerine saygı göstermesi 
gerekir. Şunu açıklıkla söylemeliyim ki Bursa’da böyle bir toplantıya izin vermezdik.

2014-2016 Çalışma döneminde kuruluşunda izlenen yöntem ve içeriği nedeniyle çok eleştiri 
yönelttiğimiz TDB Akademi ile ilgili olarak, yanlış tekrar edilmiş yine Odalardan herhangi bir görüş 
almadan Mayıs 2017 de yönergede değişikliğe gidilmiştir.

TDB Akademi ile ilgili yapılan bir diğer önemli hata, ilk yıl önceki yönetimin sorumluluğu vardı 
dense bile bu dönemde de İmplantder ile sponsorluk sözleşmesi, yaşanan onca soruna ve yapılan 
uyarılara rağmen yine herhangi bir bilgi verilmeden ve görüş alınmadan yenilenmiştir.

TDB Akademi üzerinden yapılan bilimsel etkinliklerde sponsor firmaların tüm etkinliğin tek hakimi TDB Akademi üzerinden yapılan bilimsel etkinliklerde sponsor firmaların tüm etkinliğin tek hakimi 
gibi davranması, ev sahibi odalara saygısız ve özensiz tutumları, sürekli tarih ve konuşmacı 
değişikliği talepleri nedenleriyle Odamız iki deneyimden sonra TDB Akademi üzerinden hiçbir 
bilimsel etkinliği kabul etmemiştir. Bunun bir diğer önemli nedeni de meslek örgütlenmemizin 
aşağıdan yukarıya doğru bir örgütlenme modeli olmasına inancımız nedeniyle, bu şekilde merkezi 
ve yukarıdan aşağıya çalışma modelinin hiyerarşi yaratarak zarar vereceğini, odaları zayıf ve 
bağımlı hale getireceğini görmemizdir. Güçlü TDB ancak güçlü ve kendine yeten, kendini yenileyen 
ve geliştirebilen odalarla mümkün olabilive geliştirebilen odalarla mümkün olabilir. Merkeziyetçi bir yaklaşımla odaları şubeleştiren bu 
anlayışı yanlış buluyoruz. Bunun dışında oda bölgelerinde yapılan bilimsel etkinliklerin belli 
niteliklere sahip olması elbette gereklidir. Merkez yönetim, akademi ve odalar birlikte bunu 
sağlayacak bilimsel ve etik sınırları belirler, özellikle de çok kez tartıştığımız “sponsorluk” 
konusunun sorunların temel kaynağı olduğunu bilerek. Dolayısıyla bu anlayışla bakıldığında, 
bağlayıcı bir sponsorlukla odaları sınırlamak TDB MYK nın ve Akademi nin görevi olmamalıdır.
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Bir düzeltme yapmak istiyorum. Görev aldığım, Kongre ve Fuar Komi�syonu kararınca kurulan 
Kongre ve Fuar Yönetmelk ve Yönerges Güncelleme Çalışma Grubu, Çalışma Raporuna göre 2 
kez toplanmış görünüyor. Oysa 30.11.2017 ve 10.05.2018 tarihli toplantılar dışında, 25 Ocak 
2018 tarihinde de çalışma grubu toplanmıştır. Ayrıca mail grubunda Başkan benim 
düzeltmelerimden sonra raporu, teknik ve idari şartnameleri belirtilen düzeltme ve önerilere bakıp 
gruba tekrar göndereceğini yazmış ancak daha sonra herhangi bir yazışma olmamıştır. Çalışma 
raporuna üzerinde uzlaşılan metnin değil, önemli bulduğumuz bölümlerin özellikle çıkarılarak 
yeniden yazılmış bir metnin konulduğunu okuyunca anlamış oldum. Çalışma grubunun iki yıl yeniden yazılmış bir metnin konulduğunu okuyunca anlamış oldum. Çalışma grubunun iki yıl 
boyunca nasıl çalıştırılmadığını da, yapılan onca tartışma ve sonucunun nasıl değersiz ve yok 
sayıldığını da üzülerek belirtmek durumundayım. Yıllar içinde çok sayıda komisyonda ve çalışma 
grubunda görev aldım ama böyle bir davranışa hiç maruz kalmamıştım. Bu komisyonun dışında iki 
komisyonda daha görev aldım. Bu iki komisyondaki deneyimlerimden çıkardığım sonuç, birlikte 
çalışma anlayışımızın ne kadar farklı olduğudur. Ekip çalışması, ortak akıl dediğimiz şey bilginin 
üretiminde katılımı eşit ilişki kurarak, zamanında doğru bilgilendirme yaparak çalışmaktır. Oysa 
yaşanan dar bir grupta çalışmaları tamamlamak ve diğerlerinin onayına sunmak şeklinde olmuştuyaşanan dar bir grupta çalışmaları tamamlamak ve diğerlerinin onayına sunmak şeklinde olmuştur. 
Bu tutumun klasik sonucu tüm işlerin üstünüze kaldığından, insanların çağrılara yanıt bile 
vermediğinden, çok yorulduğunuzdan sürekli şikâyetçi olmanızdır. Bunun varacağı nokta da “ben 
yaptım, oldu” dur. Bizim itirazımiz bunadır, bunun daraltıcılığına, insanları araçsallaştırmasınadır.

Bu tutuma verebileceğim diger bir örnek de ‘Bize Emanet” kampanyasıdır. 24 Haziran 
seçimlerinden hemen önce 21 Haziran tarihinde genel başkan ve genel sekreterin instagram 
hesabında bize emanet başlıklı görseller paylaştıklarını gördük. Açıkçası benim bu kapmanyanın 
hazırlığından haberim olmamıştı. 20 Mart Dünya Oral Sağlık Gününde bu kampanyanın 
görsellerinin bir bölümü toplantı sonunda paylaşılmış ama biz kalmadığımız icin bilgimiz olmamış. 
Ulusal olarak boyutta farkındalık sağlamak icin planlanan böyle bir kampanyanın zamanlaması 
cumhuriyet tarihinin en önemli rejim değişikliği getiren seçiminin hemen öncesinde ne kadar 
toplumsal etki yaratır? Zamanlamasında bir yanlışlık yok mudur? İkincisi, bu kampanya öncesinde toplumsal etki yaratır? Zamanlamasında bir yanlışlık yok mudur? İkincisi, bu kampanya öncesinde 
odalarla paylaşılsa, görseller gönderilse ve belirtilen tarihte ve saatte twitterda, instagramda, 
facebook ta tüm örgütçe paylaşımda bulunulsa etkisi iki kişinin paylaşımından çok daha fazla 
olmaz mıydı? Çalışma raporunda yer alan etkileşim rakamları böyle olduğu takdirde ne büyük 
boyutta olurdu. Kendimizi sürecin dışında hissettik ve dolayısıyla kampanya bizim açımızdan etkili 
olmadı. 

Bir başka örnegi de paylaşmak istiyorum. Davet edilmediğiniz bilimsel bir oda etkinliğine MYK 
kararı ile katılım sağlanacağını yazı ile odaya bildirmek neye tekabül eder? Davet edildiğiniz yere 
icabet edersiniz, nezaket bunu gerektirir. TDB MYK Odaların amiri değildir, Odalar merkezin 
çalışanı hiç değildir.

Değerli Delege Arkadaşlarım,

Geçen genel kurulda sayın genel başkan yaptığı konuşmada sıklıkla işbirliğine vurgu yapmış, Geçen genel kurulda sayın genel başkan yaptığı konuşmada sıklıkla işbirliğine vurgu yapmış, 
meslek örgütümüzü hep birlikte yönetmek için işbirliği talep etmişti. Biz işbirliği için tüm gücümüzle 
her türlü desteği verdik. Ancak iki yılın sonunda işbirliğine yüklediğimiz anlamların farklı olduğunu 
görüyoruz. Biz işbirliği yapmayı; amaçlarıve almak istedikleri sonuçlar aynı olan kişilerin bu yolda 
çalışmalarını birleştirmeleri olarak anladık, oysa bizden beklenen işbirlikçi olmakmış, bunu kabul 
edemeyiz.

Kısaca söyleyecek olursam TDKısaca söyleyecek olursam TDB’de sadece biçimsel şekil ve şartların yerine getirilmiş olması, 
kararların katılımcı bir tarzda alındığını göstermez. Katılımcı ve çoğulcu demokrasinin en temel 
göstergesi farklı ses ve önerilere yer vermektir. Örgütlenmelerde dikey ilişkiler “merkeziyeti”, yatay 
ilişkiler ise “demokrasi”yi işaret eder. Bu iki yıllık çalışma döneminde yatay ilişkilerin nasıl dikey 
ilişkilere dönüştüğüne işaret ettiğim olaylar üzerinden tanık olduk. Bir ekibin iki yıllık kısa bir sürede 
eleştirdiği yapıya dönüşmesi üzücü olmuştur. 

Her fırsatta defalarca ifade ettiğimiz TDHer fırsatta defalarca ifade ettiğimiz TDB’de demokratik katılımcılığa değer veren ve özen gösteren; 
dayanışmayı, paylaşmayı, birlikte düşünüp tartışıp karar almayı esas alan, kişilere değil kuruma 
odaklı ve onu ilke ve değerler üzerinden koruyan, yukarıya taşıyan bir meslek örgütü yönetim 
anlayışıhala beklentimizdir. Biz bunu sağlamak için çalışır ve çaba gösteririz.

Değerli Arkadaşlarım çalışma dönemine ilişkin görüşlerimi bilginize sunuyor, 17. Olağan Genel 
Kurul ve yapacağımız seçimlerin mesleğimizi, geleceğimizi ve toplum ağız diş sağlığını daha ileri 
bir noktaya taşıması umuduyla sizleri saygıyla selamlıyorum.
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