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1. GİRİŞ 
 
Diş Hekimliği bugünlerde birlik olma eksikliğini ne yazık ki daha ciddi boyutlarda 
hissetmektedir. Burada örgütlenmenin ne sağlayacağından, neden gerekli olduğundan 
bahsetmeyeceğiz. Her ne sebeple veya bahaneyle olursa olsun elini taşın altına koymaktan 
çekinen, ancak sürekli mesleğin veya öğrenciliğinin zorluklarından dem vuran, şikayet edip 
serzenişlerde bulunan kesimler;  yarın herhangi bir haksızlıkta söz söyleme hakkına sahip 
olamayacaklardır. Bu kesimin görmediği, ya da bazıları için, görmek istemediği gerçek, emek 
olmadan yemek olmayacağı, bugün konuşmayanın yarın konuşmasının bir önemi 
olmayacağıdır. Bu noktada hatrı sayılır bir kesim, öğrencilik yıllarında bu faaliyetlerin bir 
öneminin ve etkisinin olmayacağını düşünmektedir. Oysa ki bu tutum gerçeklikten uzaktır. 
Öğrencilik yıllarında bu çalışmalarda yer alan kişilerin bugün geldiği yerleri gördüğümüzde 
bunu çok net olarak söyleyebiliyoruz. Bu yüzdendir ki biz öğrenciler olarak daha büyük 
sorumlulukların bilincinde olmalı ve örgütlenme yoluna bugünden adım atmalıyız. Bu meslek 
bize bir çok şey katacaktır elbet, ancak burada bizim kendimize sormamız gereken asıl soru 
‘Ben bu meslek için ne yapabilirim? olmalıdır. Kaldı ki, kendini geliştiremeyen meslek, 
mensuplarını da geliştiremeyeceği gibi, onların niteliklerini de arttırmaktan uzak olacaktır. 
Kısacası, geliştirdiğiniz kadar gelişir, emek verdiğiniz kadar karşılık alırsınız. Bu da bir iki kişiyle 
değil, bir kişi gibi hareket eden binlerle başlar. Bugün mesleğin sorunlarının ana failleri, 
mensuplarıdır. 
Genç Diş Hekimliği Derneği 2019 yılında Denizli’de kurulmuş olup Türkiye’deki tüm diş 
hekimliği  öğrencilerinin üye olup aktif olabileceği öğrenciler tarafından kurulmuş ilk ve tek 
bağımsız resmi kurum olma ayrıcalığını taşımaktadır. Derneğimiz, gücünü, özverili çalışan diş 
hekimliği öğrencilerinden almış, bugünlere öğrencilerin emeği ve desteğiyle kurulmuştur. 
Misyonumuz, zamanında ve etkili örgütlenme yoluyla Türkiye'de diş hekimliği öğrencilerine 
ve tüm diş hekimliği camiasının birlik olma davasına hizmet etmektir. Vizyonumuz ise, siyasi 
ideolojilerden ve kurumlardan bağımsız olarak çıktığımız bu yolda, yaşanantüm olaylara diş 
hekimliği öğrencisi gözüyle bakmaya devam ederek Türkiye’de diş hekimliği öğrencilerinin 
sesi olmaktır. Dışardan gelen çirkin eleştirilere; yıpratıcı söylemlere cevabımız; yine 
yaptığımız işlerle olacaktır. Çıktığımız yol: 'Lafa değil; işe bakarız.' yoludur. Bu yolda durup 
cevap vermek; bize göre vakit kaybıdır. 
Diş Hekimi; hepinizin bildiği ve takdir edeceği üzere sadece hasta/sağlıklı bireyleri değil; aynı 
zamanda toplumun da sağlığını gözetmek durumundadır. Bütüncül yaklaşımı esas alan 
mesleğimiz, elbette toplumların psikososyal yapılarını okuyabilmek adına ulusal ve 
uluslararası gelişmeleri de takip etmede öncü gruplardandır. Bilimin her gün yeni olanaklara 
yelken açtığı; imkânların gün geçtikçe akıl almaz şekilde geliştiği dünyaya maalesef biz diş 
hekimleri ve diş hekimleri adayları toz pembe bakamıyoruz.  
Bir mesleğin güç odağı haline gelebilmesi için; aynı düşünce ve inançları taşıyan belirli sayıda 
insanın bir araya gelerek bir örgüt yapısı oluşturması; oluşturulan bu örgütün hareketliliğinin 
bulunması, mesajlarını üyelerine ileten ve geri bildirimlerini alabilen, irdeleyen, istekleri 
gerekli otoritelere ulaştıran bir yapısının olması gerekmektedir. Diş Hekimlerinin her alanda 
güç kazanmasının en iyi yolu, belirli amaçlara ulaşmak için birlikte hareket edebilmeleridir. 
Birlikte hareket edebilme konusunda en büyük güç kaynağı ise mesleki örgütlenmedir. 
Mesleki örgütlenme, mesleki özgürlük kazanmak, yenilikleri takip etmek, sorunlara çözüm 
bulmak, sosyal güç oluşturmak, meslek vizyonu ve misyonunu bilmek için gereklidir. 
Profesyonel bir mesleğin temelinde mesleki bağlılık ve örgütlenmenin önemi büyüktür. Bir 
meslek ancak kendine özgü değerleri, mesleğe bağlı, meslek bilinci oluşmuş ve gelişimi için 



bütünleşmiş üyeleri olduğu sürece profesyonel kimlik kazanabilmektedir. Özellikle mesleki 
alanda örgütlenme konusundaki bilgi yetersizliği, diş hekimlerinin bu alanda etkin olmasını ve 
bir bütünlük oluşturmasını engellemektedir. 
Ülkemizde diş hekimliği  alanında öğrenci örgütlenmesi geçtiğimiz yıl içerisinde bizimle 
birlikte başlamış ve hızlı bir ivme kazanmıştır. Genç Diş Hekimliği Derneği (GDHDER), 
kurulduğu günden bu yana başta mesleki bilincin gelişimi olmak üzere; mesleki 
örgütlenmenin sağlanması, bilimsel, mesleki ve sosyal bir platformda bir araya gelme 
amacı ile etkinliklerini gerçekleştirmektedir. Bugün biz, diş hekimliği nedir bilen diş hekimi 
olma çabasında olan gençler olarak çıktığımız bu yolda, bu alanda emek veren herkesi bir 
olmaya çağırıyoruz. Birleştirici olma özelliğimizi, özgür düşünebilme yürekliliğimizi, sesimizi 
çıkarabilme ayrıcalığımızı koruduğumuz için gurur duyuyoruz. Biz bu yüzden buradayız, ve 
sizleri de aramızda görmek istiyoruz. 
 

2. GDHDER Ne Yapıyor? 

Derneğimizin bünyesinde dört komisyon var.  Tanışma Kahvaltı, 22 Kasım Diş Hekimleri günü 
kutlaması, oral sağlık bilgilendirmesi, huzurevi/barınak/ okul ziyaretleri vb etkinlikler 
yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz çünkü bu etkinlikler sayesinde dernek 
üyeleri arasında bir olabilme ve birlikte hareket edebilme yetisini kuvvetlendirme şansını 
yakalıyoruz. Bilimsel programları takip ediyor, duyurularını yapıyor ve katılım sağlıyoruz. 
Dernek olarak özellikle üzerine gittiğimiz; eğitim de  standardizasyon sorunları, fakülte 
kontenjanlarının mantık dışı artışı, stajlardaki ve prekliniklerdeki malzeme yükü, stajlarda 
uygulanan mobing vb genel konular da olduğu gibi bireysel ve grupsal öğrenci sorunlarıyla da 
ilgileniyoruz. Bu konuda geçtiğimiz yıl ekim ayı içerisinde (16.10.2019) mevcut başkan ve 
başkan yardımcımızın TBMM’ye yaptığı ziyarette genel sorunlar hakkındaki dernek 
raporumuzu TBMM Sağlık Komisyonu üyeleri milletvekillerine iletip ve iki milletvekili aracılığı 
ile kanun teklifi verilmiştir. (Mv.Dr. Arslan KABUKÇUOĞLU, Mv.Dr. Ali Fazıl KASAP) 
 

 

 Kanun Teklifinin Metni 

   

Dönemi ve Yasama 

Yılı 27 / 3  

   

Esas Numarası 2 / 2315  

   

Başkanlığa Geliş 

Tarihi 30/10/2019  

   

Teklifin Başlığı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi  

http://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-2315.pdf


   

Teklifin Özeti 

Teklif ile, diş hekimliği fakültelerinde öğrenim gören öğrencilere staj eğitimi dönemleri süresince 

ücret ödenmesi amaçlanmaktadır.  

   

Teklifin Son 

Durumu KOMİSYONDA  

 
 

 

Kanun Teklifinin Metni 

  

Dönemi ve 

Yasama Yılı 27 / 3 

  

Esas 

Numarası 2 / 2335 

  

Başkanlığa 

Geliş Tarihi 04/11/2019 

  

Teklifin Başlığı 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 

  

Teklifin Özeti 

Teklif ile, diş hekimliği hizmeti sunan, son sınıfa geçen ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan diş 

hekimliği fakültesi öğrencilerine çalışmaları karşılığında bir yıl süreyle ücret ödenmesi ve sunulan 

hizmet gereği olan cihaz ve sarf malzemelerinin kurumlarınca karşılanması amaçlanmaktadır. 

  

Teklifin Son 

Durumu KOMİSYONDA 

 
 

3. GDHDER Nasıl Çalışıyor? 
3.1. Dernek Resmi Organları 
3.1.1. Genel Kurul 

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup, derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Derneğin 
en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri 
kullanır. Tüzükte belirlenen zamanda olağan, Yönetim veya Denetim Kurulu'nun gerekli 
gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde 
olağanüstü toplanır. Genel kurul iki yılda bir Ekim ayı sonuna kadar olağan, Yönetim 
Kurulu'nca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim 
Kurulu'nca çağrılır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin 

http://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-2335.pdf
http://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-2335.pdf


başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. 
Genel Kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman 
görevden alabilir. Genel Kurulca aşağıda yazılı hususlar görüşülüp karara bağlanır. 

1. Dernek organlarının seçimi, 
2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi, 
3. Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası, 
4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul 

edilmesi, 
5. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz 

malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 
6. Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri 

inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması, 
7. Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine 

verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için 
görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının temsil edilmesi, 

8. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması, 
9. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye 
      olarak katılması veya ayrılması, 
10. Derneğin vakıf kurması, 
11. Derneğin fesih edilmesi, 
12. Yönetim Kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması, 
13. Mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi. 
3.1.2. Yönetim Kurulu 

Yönetim kurulu, yedi asıl ve yedi yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir. Yönetim Kurulu, 
seçimde sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak görevlileri belirler. 
Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde 
Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir. 
Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir. 

1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir kaçına yetki 
vermek, 

2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi 
hazırlayarak genel kurula sunmak, 

3. Derneği çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak, 
genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz 
malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine 
rehin ipotek veya aynı haklar ettirmek, 

4. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak, 
5. Genel Kurul'da alınan kararları uygulamak, 
6. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu 

ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel 
kurula sunmak, 

7. Bütçenin uygulanmasını sağlamak, 
8. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarına karar vermek, 
9. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak, 
10. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 
3.1.3. Denetim Kurulu 



Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetim Kurulu asıl 
üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı 
oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir. 
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için 
sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, 
defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, 
dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler 
ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula 
sunar. Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır. 

3.2. Dernek İşleyiş Organları 
3.2.1. Komisyonlar 

Genç Diş Hekimliği Derneği, tüzüğünün 17. maddesine dayanarak, gerçekleştirmek 
istediklerini Yönetim Kurulu'na bağlı, ulusal ve uluslararası çalışma hakkına sahip özelleşmiş 
organlar oluşturmuştur. Derneğimiz, komisyonların kapsamına girmeyen aktiviteleri de, 
tüzükte belirtilen amaçlar dahilindeyse, üye veya üyelere yetki vererek gerçekleştirebilir. 
Ancak genel olarak, aktivitelerin  %90'ı bu komisyonlar ile yürütülmektedir. 
Komisyonların genel başkanları yerel komisyon sorumluların oy çokluğu ile belirlenir.  
Derneğimizin komisyon içi kadroları ise ilgili komisyonun genel başkanı, Yönetim Kurulu'nun 
yetkilendirdiği Yönetim Kurulu üyesi ve mevcut ilgili fakülte temsilci tarafından 
iştişare ile belirlenir, Yönetim Kurulu tarafından onanır. İç kadroların görevli alımı duyurusu 
derneğin resmi adreslerinden (website, sosyal medya) duyurulur. Başvurular yukarıda 
belirtilen esaslara göre incelenir. Derneğin tüm komisyonları, amaç birliği içinde koordineli 
çalışmakla yükümlüdürler. 

3.2.1.1.  Tanıtım ve Öğrenci İlişkileri Komisyonu 
Komisyonun amacı Genç Diş Hekimliği Derneği'nin ulusal ve uluslararası tanınırlığını 
arttırmak ve aynı bağlamda öğrenci sorunlarının çözümlendirmektir. Bunu sağlamak adına, 
tüm üniversitelerde ve ulusal&uluslararası toplantılarda derneğin tanıtımının sağlanması için 
çaba gösterir. Temsilcilerin ilgili üniversitelerdeki tanıtım etkinliklerinden, bu ve benzeri 
amaçlar çerçevesinde gerekecek materyallerin (sunu, broşür, tanıtım filmi vs.) 
hazırlanmasından sorumludur. 

3.2.1.2. Basın ve Yayın Yönetimi Komisyonu 
Komisyonun amacı derneğin etkinliklerinin görsellerini hazırlamak, bu görsellerin ilgili sosyal 
ağlardan ve resmi web sitesinden paylaşılmasını sağlamak, sağlık alanında dergi çıkarmak, 
sağlık alanında çıkarılan yayınları takip etmek ve mümkün olduğunca diş hekimlerinin ve 
adaylarının bu kaynaklara ulaşımını kolaylaştırılmak, sağlık ve diş hekimliği alanında medyada 
güvenilir bir kaynak oluşturmak, AppStore, PlayStore gibi kaynaklarda uygulamalar 
oluşturmak, televizyon programı organize etmektir. 

3.2.1.3.  Sosyal Etkinlikler Komisyonu 
Komisyonun amacı, diş hekimleri adaylarının sosyal bağlamda bir araya gelmesini 
sağlamaktır. Piknik, kahvaltı, müze/okul/huzurevi/barınak ziyaretleri, şehir/mekan gezileri, 
TV programlarına katılım, spor müsabakaları vb. etkinlikler düzenleyerek günümüz diş 
hekimliği camiasındaki sorunlardan biri olan 'birleşememe'nin sosyal anlamda giderilmesine 
katkıda bulunur. 

3.2.1.4. Eğitim, Kongre ve Konferans Çalışmaları Komisyonu 
Komisyonun amacı diş hekimi adaylarının  teorik bilgisini arttırmak diş hekimliği felsefesini 
kavrayıp onlara yenilikler getirebilecek bir bilinç oluşturmak, kişilerin gerek diş hekimliği 
alanında gerekse kendi kişiliklerinde ve becerilerinde istendik seviyelere ivmelendirecek 



eğitim, kongre ve konferans gibi bilimsel toplantılar gerçekleştirmek, bu amaç ve kapsamda 
yapılan ulusal ve uluslararası tüm toplantıların takibini yaparak katılım sağlamaktır. 
alanımızdaki sorunlara diş hekimi gözünden bakarak çözüm üretmek, bunu da ulusal 
çalıştaylar yaparak gerçekleştirmek gibi görevi de vardır. 

3.2.2. Bölgeler 
Dernek işleyişi beş bölgeye ayrılmıştır. Bu bölgeler; İç Anadolu Bölgesi, Doğu/Güney 
Doğu/Karadeniz Bölgesi, Ege/Akdeniz Bölgesi, Marmara Bölgesi, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Bölgesi olarak tanımlanmıştır. 

3.2.2.1. Bölge Üniversite Temsilci Sorumlusu Seçimi 
İlgili bölgedeki herhangi bir dernek fakülte temsilcisi aday olabilir. Her bölge dernek fakülte 
temsilcileri tarafından oy çokluğu ile bölge üniversite temsilci sorumlusu seçer. Bölge 
üniversite temsilci sorumlusu seçimleri dernek genel kurul tarihini takiben bir ay içerisinde 
belirlenir. 

3.2.2.2. Bölge Üniversite Temcilsi Sorumlusunun Görevleri 
1. Bölgeye ait olan fakültelerin temsilcileri ile iletişim kurmak ve bunu yönetim kurulu 

sorumlu üyesine aktarmak, 
2. Sorumlu olduğu bölgedeki dernek fakülte temsilcileri arasında bağlantı kurmak, 
3. Bölgesel çapta yapılacak etkinliklere başkanlık etmek, 
4. Diğer bölge sorumluları ile iletişimde olup ulusal çapta yapılacak işlerde bölgedeki 

organizasyonu sağlamaktır. 
5. Dernek bölge sorumlusu belirlenen yönetim kurulu üyesine bağlıdır. 
4. Temsilcilik Nedir? 

Temsilci, Genç Diş Hekimliği Derneği'nin ilgili kurumda, derneği temsil etmek üzere, dernek 
yönetim kurulu tarafından seçilen diş hekimliği öğrencisidir. 
Temsilci Genç Diş Hekimliği derneğinin ilgili kurumda , derneği temsil etmek üzere dernek 
resmi web sitesi üzerinden belirlenen tarihlerde başvuran ilgili fakülte öğrencilerinin 
arasından liyakat usülüsüne ve önceki dönem ilgili fakülte temsilcisinin görüşleri alınarak 
dernek yönetim kurulu tarafından seçilen diş hekimliği öğrencisidir. 

 
 

4.1. Ekip 
Genç Diş Hekimliği  Derneği, direk olarak Yönetim Kurulu'na bağlı 4 genel komisyon ile çalışır. 
Temsilcilikler de, tek başına bir kişiden oluşmaz. Bu iş her zaman bir ekip işidir. Temsilci, bu 4 
ana komisyonun periferdeki faaliyetlerini takip etmesi için sorumluları seçmekle yükümlüdür. 
Bir örnek ile açıklayalım: Genel merkeze bağlı olarak çalışan Tanıtım ve Öğrenci İlişkileri 
Genel Komisyonu'nu ele alalım. A Üniversitesi'ndeki temsilcimiz, bu komisyonun A 
üniversitesindeki görevlerini yürütmek üzere üniversitesinden bir kişi seçer. Bu kişi, örneğin, 
komisyonu verdiği görevleri yürütmekle beraber, kendi üniversitesinde derneğin 
tanıtımından, öğrencilerin yaşadığı sorunların çözümlenmesi gibi uğraşlardan da sorumludur. 

4.2.  Hiyerarşi 
Gönüllü hareket eden kuruluşlarda da hiyerarşik düzen, işlerin yürütülmesinde kolaylık 



sağlaması ve yönetim ilkelerinin işletilebilmesi için uygun zemin sağlaması açısından hayati 
unsurdur. Derneğimizde, yönetim kurulundan temsilcisine kadar hiç bir görevli salt olarak 
cinsiyeti, yaşı, siyasi görüşü, hayata bakış açısı sebebiyle göreve gelmemiş, görevden 
alınmamıştır. Görevliler, o pozisyonlara geldiklerinde sorumlulukları yerine 
getirilebilecekleri düşünüldüğünden oradadırlar. 
Dernek Yönetim Kurulu'nun, Bölge Üniversite Temsilci Sorumlusunun, Komisyon Genel 
Başkanlıkları'nın ve Temsilciliklerin görev dağılımları, bünyelerinde barındırmaları gereken 
ekip üyelerinin hiyerarşisi, tamamen profesyonel bir yaklaşımla, deneyimle 
oluşturulmaktadır. İhtiyaç ve yapılabilirlik sorgulanmadan, pilot uygulama yapılmadan 
hareket edilmemektedir. Dernek, dinamik yapısını, işleyen sistem kurabilmesi ile sağlamış ve 
korumuştur. 

5. Temsilci Nasıl Seçilir? 
5.1.  Aranan Özellikler 

Şunu çok net olarak belirtmek istiyoruz. Biz, diş hekimliği mesleğinin değerini, sahip olduğu 
avantajları bilen ve hisseden insanlar olarak, mesleğin hak ettiği yere gelmesi ve kendini 
geliştiren mensuplara sahip olması adına çıktığımız bu yola her ne kadar gönüllü olarak 
girmiş olsak da, göreve geldikten sonraki ilkemiz gönüllülükten sorumluluğa dönmüştür. 
Ekip arkadaşlarımızdan da istediğimiz budur. Günlük güneşlik bir forsu, makamı değil, zorlu 
bir yokuşta ailecek çalışmayı teklif ediyoruz. O yüzden her adayın ilk değerlendirildiği 
koşullar: samimiyet, mesleğe bağlılık ve kibirden uzak oluşudur. Bu kriterlerden 
geçemeyen kişiler, yüz dil de bilseler; 4.0 ortalamaları da olsa bizim için aday niteliğinde 
değildirler. GDHDER'de göreve geliş gönüllülük; göreve devam ise sorumluluktur. 
Zamanından, enerjisinden fedakarlık yapamayacak olan kişiler, sadece bizden değil, 
mesleğin geleceğinden de israf etmektedirler. 
Özellik olarak ana esaslar yukarıda belirttiklerimizdir. Aynı üniversiteden birkaç kişi bu 
niteliklere sahip ise, belirli puanlama ölçeklerine göre sırasıyla aşağıdaki kıstaslar 
değerlendirilmektedir: 

 Yönetim&Koordinasyon Yeteneği 

 İletişim Becerileri 

 Akademik Kadro Etkileşimi 

 Seyehat Engelinin Bulunmaması 

Buna ek olarak, GDHDER'in çalışma prensibinde şu vardır: Temsilci bulunduğu fakültenin 
dekanlığı ile iletişimde olmalı ancak dernek ile okulun resmi bir bağlantısı 
olmadığı unutulmamalıdır, ne okul derneğe ne de dernek okula sorumlu değildir. 

5.2.  Sürecin İşleyişi 
08.04.2020-15.05.2020 tarihleri arasında derneğin web sitesi üzerinden temsilcili başvuruları 
açılacak. Bu başvurular en geç 01.06.2020 tarihine kadar değerlendirilecek. Temsilci Haziran 
ayının ilk haftasında haftalık eğitim sürecine alınır. Temsilci bir haftalık eğitim sürecinde, üye 
alımlarının nasıl yapılacağını, üye başvuru belgelerinin ve ücretlerinin gönderilme esaslarını, 
üye alımlarının ve dernek etkinliğinin nasıl arttırılabileceğini, gelen sorulara nasıl yanıt 
vereceğini, etkinlik yapmak istediğinde nasıl bir yol izlemesi gerektiğini, ekiplerin ve 
komisyonların nasıl çalıştığını, derneğin genel ve özel hedeflerini, çalışma disiplinini ve 
metodunu öğrenir. Bir haftanın sonunda temsilciye dernek belgelerine erişim verilir ve 
temsilci iletişim ağına eklenir. 

6. Temsilciden Neler Beklenir? 



Bunu iki kısma ayırabiliriz. Birincisi 'yetki, sorumluluk ve bilinç'. Yetki ve sorumluluk kısmını 
sadece özet olarak verelim. Çünkü görev başlangıcındaki bir haftalık oryantasyon sürecinde 
bunun detayı verilmektedir. Her temsilcinin derneğin tüzüğünü, çalışma sahasını, görüş 
bildirmede kullandığı metodu, misyon ve vizyonunu bilmesi şarttır. Teorik olarak bunları 
bilmesi ve 'hareket' olarak da, üniversitesindeki öğrencilere, ekip arkadaşlarına bunları 
anlatabilmesi, onları da harekete geçirmesi ve meslek adına bilinç oluşturma yolunda birlikte 
hareket edilmesinin gerekliliğini zihinlerde tetiklemesi istenir. Ancak bu bir süreçtir, elbetteki 
sıfırdan başlayan bir temsilcinin birkaç ayda bunların tümünü yapması gibi bir şey 
beklenemez. İşte beklenenlerin ikinci kısmı tam da burada devreye giriyor. 'Bağlılık ve 
süreklilik' Burada bağlılıktan kasıt, hem mesleğe ve etik değerlerine hem de derneğe bağlılık. 
Her zaman bir aile olduğumuzu ve ekip anlayışı olmadan istediklerimizi başaramayacağımızı 
ifade ediyoruz. Mesleği ve derneğinin amaçlarını benimsemiş, bunu bir yol, ve bizleri de yol 
arkadaşları telakki eden kişiler istiyoruz. 
Bu minvalde yol alındığı sürece, neler beklendiği zaten açıkça gözler önünde olmaktadır. 
Ancak; 
Temsilcilerden iki sene içerisinde mutlaka yapmasını beklediğimiz etkinlikler vardır. Bu en az 
beklenen etkinlikler şunlardır: 

 ‘’Mesleki Örgütlenme’’ temalı en az 1 konferans, 

 Üniversitelerindeki diş hekimliği öğrencilerine her yılın başında GDHDER tanıtımı, 

 Tanışma adına herhangi bir etkinlik (kahvaltı, yemek,..) yapmak, 

 Varsa temsilciliğe ait instagram hesabını devralmak; yoksa sayfa açmak ve dernek 

instagram sayfasında paylaşılan gönderileri grupta paylaşmak, 
 

7. Temsilcinin Yetkileri Nelerdir? 

 Derneğin tanıtımı amaçlı sunum yapma, stand açma, broşür ve üye formu dağıtma, 
dernek afişlerini asma, 

 Kongre, konferans, sempozyum, panel, forum, çalıştay, eğitim, kurs düzenleme, 

 Gezi düzenleme, kermes düzenleme, eğitici ve tanıtıcı faaliyetlerde ortaklık yapma, 
makbuz karşılığı bağış toplama, 

 Yönetim Kurulu tarafından dekanlıklara verilen yetki belgesi ile fakülte içerisinde 
dernek faaliyetlerini yönetmek. (örnek yetki belgesi aşağıda gösterilmiştir.) 

 

 
 

YETKİ BELGESİ 
10.03.2020 

Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına; 



İşbu belge, Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrenciniz Sayın Cihat İPEK’ 
in;  

Genç Diş Hekimliği Derneği adına, kurumunuz içinde gerçekleştirebileceği etkinlikleri 

belirtmek ve kurumumuz adına onay vermek için düzenlenmiştir. Belge kurumlar arası 

bir yazı niteliğinde değildir. Temsilcimizi ve görev alanını onaylamak amacı ile yönetim 

kurulu tarafından düzenlenmiştir. Düzenlemiş olduğumuz belge 01.09.2021 tarihine 
kadar geçerlidir.  

Kurumunuz tarafından onay alınması halinde, Genç Diş Hekimliği Derneği Pamukkale 

Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Temsilcimiz Sayın Cihat İPEK’ in derneğimiz adına 

yapılabilecek etkinlikleri aşağıda belirtilmiştir.  

• Derneğin tanıtımı amaçlı sunum yapma, stant açma, broşür ve üye formu dağıtma, 

dernek afişlerini asma,  

• Kongre, konferans, sempozyum, panel, çalıştay, forum, eğitim, kurs düzenleme, 

• Kurumla birlikte gezi düzenleme, eğitici ve tanıtıcı faaliyetlerde ortaklık yapma,  

• Makbuz karşılığında bağış toplama, 

*Olası etkinliklerde üçüncü tüzel kişi/kişilerin dahiliyeti söz konusu ise dernek 
tarafından özel izin gerekmektedir.  

   

Genç Diş Hekimliği Derneği Başkanı  
Mert YILDIZ 

gdhder19@gmail.com 
www.gdhder.org.tr 

gdhder19@gmail.com 
 

8. İsteğe Bağlı Temsilcilik/Üyelik İptali 
Tüzüğümüzde de belirtildiği üzere hiçbir üye dernekte kalmaya zorlanamaz ve dernek üye 
kabul etmeye zorlanamaz. Temsilciler de üye olduklarından bu kural geçerlidir. Temsilci 
üyelikten veya görevinden ayrılmak isteyebilir. Temsilciler temsilcilik görevinden ve/veya 
üyelikten çıkma talebinde iseler, bu taleplerini açıklayan bir dilekçeyi GDHDER Yönetim 
Kurulu'na sunmak zorundadırlar. Bu dilekçe elden verilebilir, posta ile gönderilebilir veya 
ıslak imzanın olduğu belge taratılarak gdhder19@gmail.com adresine gönderilebilir. Bu tarz 
bir talep onaylandığında kişi temsilcilikten çıkarıldıysa, elinde derneğe ait evrakları derneğe 
posta yoluyla iletmeli ya da kısa dönemde ilgili üniversitede temsilci seçimi olacaksa yeni 
temsilciye iletmelidir. Evraklar teslim edilmediği takdirde veya dernek adına açılmış sosyal 
medya hesapları kapatılmadığı/yönetime devredilmediği takdirde ilgili kişiye bu işlemleri 
yapması için müddet tanınmış olduğunu beyan eden belge gönderilir. İlgilinin müddetin 
sonunda işlemleri gerçekleştirmemesi halinde dernek dava açmaya yetkilidir. 

9. Temsilcilik Devri 
Temsilci, görevi kendinden daha iyi yapabilecek birinin olduğunu düşünüyor ve o kişi de 
görevi almak istiyorsa durum ilgili bölge temsilcisi sorumlusuna iletilir. Yönetim Kurulu onayı 
alındığında işlem gerçekleştirilir. 

10. Temsilcilikten/Üyelikten Çıkarılma 
Dernek tüzüğünce üyelikten çıkarılmayı gerektiren haller gerçekleştiğinde kişi görevinden 
derhal uzaklaştırılır ve üyelikten ihraç edilir. Temsilci iki uyarı aldıktan sonra, kişinin 
görevinden ihraç edilmesi konusunda üniversite bölge temsilci sorumlusu Yönetim 
Kuruluna öneri sunar ve toplantıda kişinin ihracı tartışılır. İhraç söz konusu değilse bir kere ile 
sınırlı kalmak şartıyla bir uyarı şansı daha verilir. Üç uyarıdan sonraki uyarı gerektiren halde 
yönetim kurulunda tartışılmadan kişi temsilcilikten çıkarılır. 

http://www.gdhder.org.tr/
mailto:gdhder19@gmail.com


10.1. Temsilcilerin uyarı almasını gerektiren haller: 

 Kargo gönderim ilkelerine uymamak (1 uyarı),  

 Özel hayatını derneğe yansıtmak (1 uyarı), 

 Bir dönem (okul dönemi) boyunca herhangi bir etkinlik yapmamak (2 uyarı), 

 Dönemlik raporu göndermemek (1 uyarı), 

 Minimum yapması gerekenlerden herhangi birini yapmamak (madde:6) (1 uyarı), 

 Dernek adına açtığı sosyal medya hesaplarını dernek dışı işlerde kullanmak veya bu amaçlı 

gönderileri onaylamak, (1 uyarı), 

 Dernek adına açılan sayfaların yöneticiliğini yönetim kuruluna vermemek. (1 uyarı) 

 
 
 

11. Başvuru 
Yayınlanan listedeki üniversitelerden başvuru yapmak için linkteki formu doldurunuz. 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUTnt2U26f92DvClbOTYIrqAPugD6vimbQauEP
JL-Ktxx5Ag/viewform 


