Bu bir veda mesajı değil!

2012 Kasım ayında Derneğin Yönetime Girdiğim son 4 senedir Başkanlığını
yürüttüğüm Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Başkanlığı görevinden 23 Kasım
Cumartesi Günü yapılacak Genel Kurulda Aday olmama kararı almış bulunmaktayım.
Türkiye’de kurulan ilk dernek olması yanı sıra Adındaki Türk ifadesi ile bu
dernek içinde olmaktan gurur duydum ve duymaya devam edeceğim.
Bu zamanda Derneğimizi iktisadi işletme seviyesine getirerek son iki yılda
KDV’ler dahil yüklü miktar vergi vermenin gururunu yaşadık, devletine vergi
veren 36 meslek içinde bir kaç dernekten biririz, Ayrıca Derneğimize Ankara ve
İstanbul’da 2 taşınmaz ile derneğimizin gücüne güç kattık.
Türkiye’deki açık ara en çok üyesi olan Dernek olmak haricinde yıl içinde
yaptığımız eğitimler ile yaklaşık 1500 kişiye yıllık bazda ulaştık , ücretsiz
eğitimler ile Meslektaşlarımıza ulaşmanın yani sıra Sağlık Bakanlığının
Radyasyon geçen her yerinde olduk olmaya devam edeceğiz.

Lisans ve yüksek lisans konusunda iki üniversiteden başvuru bulunulması
haricinde sağlık bakanlığı görev tanımları çalışmaları içinde olduk ve olmaya
devam edeceğiz.
Bu başarıların haricinde Avrupa’nın En Büyük Radyoloji Firmasının başında
bulunmama rağmen iş kollarından bir tanesi hizmet alımı kısmı sebebiyle yaptığım
yöneticiliği hakkımda hiç bir olumsuz yönde bir açık bulamayacakları için
Meslektaşlarımızı yanlış yönlendirmek için firmanın büyüklüğünü ve diğer iş
dallarını yok sayarak TAŞERON firmada Yöneticilik yapan biri olarak lanse ederek
hakkımda haksız iddialar da bulunuldu, bununla birlikte bu kişiler ve başarıyı
görmezden gelen kişiler yeni dernekler kurmak yada kurma girişimi yaparak Ankara
Gözünde Radyoloji Teknikerlerini dernek sayısına bağlı olarak sadece kendi
menfaatlerini hesaba katarak mesleği küçük düşürme yarışına girildi ,bu konuda
birleşme haberlerini yine kendi çıkarlarını korumak amacıyla başka bahaneler ile
birleşme haberleri sadece sözde kaldı.
Benim ayrılmam ile kendilerince buldukları bahane kalmamış olacak, bu saatten
sonra onlardan beklediğimiz derneklerini iptal ederek adında Türk geçen
Türkiye’deki en kurumsal Dernek olan Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği geçiş
yapmalarıdır. Burada izlenecek yol iki yıl sonraki genel kurula kadar Derneği
takip ederek ;Eğer Dernek Yönetimi Başarılı ise devam etmeleri, eğer başarılı
değilse yönetime girebilirler yada Başkanlığa aday olabilirler, bu yollar bu
tablodaki en mantıklı yollardır.
Çok emek verdiğim ,gece gündüz çalıştığım dernek WhatsApp grupları dahil olmak
üzere bütün çalışmalarda yönetim benden istediği sürece destek olmaya devam
edeceğim.
Mesleklerimizin sorunlarına elimden geldiğince katkıda bulunmaya devam edeceğim.
Sağlık Profesyonelleri Platformu, Kongre Çalışmaları başlıca ilgileneceğim
konular içinde görevlendirme ile devam edeceğim.
Yazımın başında belirttiğim gibi
göstermek, kişisel hesaplaşmalar
taşımak, kendi menfaatlerim için
mesleğim için olduğunu göstermek

bu bir ayrılık değil ,Güçlü olduğumuzu
dışına çıkarak mesleğimizi daha yukarıya
dernek çatısında olmadığımızı ve her sey
amacıyla yönetim kurulun ayrılıyorum.

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Yönetim kurulu istekleri doğrultusunda
çalışmalara devam edeceğimin altını çizerek kararımı verdim.
Bugüne kadar bize destek veren Çok Değerli Hocalarımıza, Akademisyenlere,
Değerli Firmalarımıza, Meslektaşlarımıza ve Yönetim Kuruluna
Teşekkür Ederim.
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