
 

 

 

GENELGE 

Sayı  : 001-1. 1837                                                                                   Tarih: 29.12.2020 

Konu   : 2021 Yılı Üye Aidatları 

 

   
DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, 

  
          

İçişleri Bakanlığı’nın 81 İl Valiliğine gönderdiği 02.10.2020 tarih ve 16230 sayılı 

Genelgesi ve buna bağlı olarak Ankara Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aynı gün aldığı 2020/76 

sayılı kararı dikkate alınarak 24-25 Ekim 2020 tarihlerinde çoğunluklu olarak, çoğunluk 

sağlanamadığı takdirde 7-8 Kasım 2020 tarihlerinde yapılacak olan TDB 18. Olağan Genel Kurulunun 

ertelenmesine ve  18.Olağan Genel Kurulu tarihinin, salgın hastalığın seyri ve toplantı koşulları 

değerlendirilerek, Merkez Yönetim Kurulumuzca daha sonra belirlenmesine karar verilmiştir. Bu 

kararın ardından, ilgili Hıfzıssıhha Kurul kararlarının iptali istemiyle çeşitli meslek örgütleri tarafından 

davalar açılmış ise de İlçe Seçim Kurulları tarafından genel kurul yapılmasına izin verilmemiştir. 
  
 Diğer yandan Sağlık Bakanlığı'nın 01.10.2020 tarih ve 13588366/149/1604 sayılı yazısı, 

02.10.2020  tarih ve 89780865 153 16230 sayılı İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 

Genelgesi ve Sağlık Bakanlığı'nın 27.11.2020 tarih ve 149 sayılı yazısının "ilgi" tutulduğu  

27/11/2020  tarih ve Z-89780865-153-19961 sayılı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 

Cumhurbaşkanlığı ve ilgili Bakanlıklara  İçişleri Bakanı imzasıyla gönderdiği yazıda; "…daha 

önceden 01.12.2020 tarihine kadar yapılmaması kararlaştırılan, sivil toplum kuruluşları, kamu 

kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından 

düzenlenecek etkinliklerin (genel kurul toplantıları dahil) 01.03.2021 tarihine kadar ertelenmesi 

gerektiği değerlendirilmektedir. "  denilmiştir.  
  

Bakanlığın bu yazısını takiben küresel salgının ülkemizde ve tüm dünyada yığınsal ölümlere 

neden olacak şekilde şiddetlendiği görülerek  sokağa çıkma yasakları başlamıştır. Bu durum karşısında 

3224 Sayılı Kanuna göre 2020 yılı Ekim ayında yapılması geren Türk Dişhekimleri Birliği Genel 

Kurulunun,  2021 yılı Mart ayından önce yapılma olasılığının olmadığı kesin olduğu gibi konunun 

uzmanlarına göre daha ileri aylarda da genel  kurul gibi büyük toplantıların yapılmasının zor olduğu 

ifade edilmektedir. 

  

3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu’nun 18. Maddesine göre,  Odaya kayıt ücreti 

ile üye aidatının yıllık miktarı ve ödeneceği tarihler Birlik Merkez Yönetim Kurulunun önerisi üzerine 

Birlik Genel Kurulunca kararlaştırılır. Ancak, küresel salgın ve buna bağlı olarak uygulanan toplantı 

yasakları nedeniyle, Türk Dişhekimleri Birliği Genel Kurulu yapılamadığından 2021 yılında 

uygulanacak Odaya kayıt ücreti ile yıllık aidat tutarının belirlenmesinde yasal imkansızlık ortaya 

çıkmıştır.  

 

Oda aidatı meslek örgütünün temel gelir kaynağıdır. Anayasa’nın 135. Maddesi ve 3224 

sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu uyarınca Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarına 

verilmiş olan görevlerin yerine getirilebilmesi için, mücbir sebep nedeniyle toplanamayan Genel 

Kurul’un toplanıp karar  alıncaya kadar odaya kayıt ücreti ve üye aidatlarının tedbiren Merkez 

Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesine mecbur kalınmıştır. 

 

 

./. 

 

http://www.tdb.org.tr/userfiles/files/Icisleri_Bak_Genelge_02102020.pdf
http://www.tdb.org.tr/userfiles/files/Icisleri_Bak_Genelge_02102020.pdf
http://www.tdb.org.tr/userfiles/files/UHK_Karari_02102020.pdf
http://www.tdb.org.tr/userfiles/files/UHK_Karari_02102020.pdf


 
  

 

 

Sayı  : 001-1.1837                      Türk Dişhekimleri Birliği                                Tarih: 29.12.2020 

 

Ayrıca  2021 yılı TDB Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi; Pandemi dolayısıyla bakılan 

hastalara ayrılan tedavi sürelerinin uzadığı, hastalar arası bekleme süresinin zorunlu olarak geniş 

tutulduğu ve buna bağlı olarak da  hizmet yoğunluklarımızın azalması nedeniyle günlük hasta ve işlem 

sayılarımızda bir düşüşün yaşandığı, kişisel korunma ekipmanlarının arttığı ve çalışan hekim ve 

yardımcılarının hastalığa yakalanma olasılığı nedeniyle iş gücü kaybına uğranacağından risk oranının 

artırılması gerektiği, su-elektrik ücretlerindeki artış, tüm malzemelerimizin bağlı olduğu döviz 

fiyatlarının bir yıl önceki tahminlerimizin çok üstünde seyretmiş olmasından kaynaklı ilave girdi 

ve malzeme fiyatlarındaki artışları, çalışanlarımızın  ve   teknisyen ücretlerindeki artış, hekim yaşam 

standartları ve sabit gider artışlarımız  gibi hususlar da  göz önünde tutularak 2020 Tarifemize  % 30 

oranında  bir artış yapılmıştır. 

 

Diğer yandan; 5-6-7 Kasım 2010 tarihli  13.Olağan Genel Kurulumuzda Yardımlaşma Fonu 

aidatının Odaların aidat gelirlerinden Birliğe gönderilen Birlik payının % 20’sinden oluşturulmasına 

karar verilmiş, 8-9-10 Mayıs 2015  tarihli 15.Olağan Genel Kurulumuzda ise; geçen  süre sonunda 

TDB bütçesinin küçüldüğü görüldüğünden bu oran  % 5’e  düşürülmüştü. 2020 yılında  3 depremde 

yaşadığımız mağdur meslektaşlarımıza sınırlı imkanlarımız nedeniyle yeterli yardımın 

yapılamayışıyla,  gelecekte Marmara bölgesinde beklenen muhtemel deprem de göz önüne alınarak  

Birlik payının  % 5'inden oluşan fon oranının önümüzdeki  genel kurulda  artırılması yönünde önerge 

sunulacak olup, bu artış oranıyla TDB genel bütçesinin  yine küçüleceği, ülkemizdeki reel enflasyonun 

da Oda ve Birlik çalışmalarını olumsuz etkileyeceği  gerekçeleriyle,  

 

Merkez Yönetim Kurulumuzun 16 Aralık 2020 tarihli toplantısında;  2021 yılında 

uygulanacak üye aidatlarının;  

 

1. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan dişhekimleri ile bu kurum ve kuruluşların 

sahibi veya ortağı dişhekimleri için 800,00 TL,  

  

2. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleğini icra etmeyen dişhekimleri 

ayrıca özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sahibi veya ortağı olmaları durumunda birinci maddede 

belirtilen miktarda,  

  

3. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan veya mesleğini icra etmeyen dişhekimleri 

için 400,00 TL,  

  

4. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ilk kez çalışmaya başlayan dişhekimleri ile ilk defa 

özel sağlık kurum ve kuruluşun sahibi veya ortağı olan dişhekimleri için 400,00 TL  

  

5. Kayıt Ücreti 400,00 TL, olmasına karar verilmiştir. 

  

Aidatlarla ilgili olarak miktar dışındaki diğer hususlar hakkında 13-14 Nisan 2019 tarihinde 

yapılan TDB Olağanüstü Genel Kurul kararlarına uygun olarak yerine getirilmesi ve  üye aidatlarının 

2021 yılının ilk günü tahakkuk ettirilmesi  ve  Mart ayı sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. 

 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.                                                                                           

 

Saygılarımla, 

 

 

Gülay Özdoğan  

Türk Dişhekimleri Birliği 

Genel Sekreteri 


