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TURK DISHEKIMLERI BIRLIGI  
Merkez Yonetim Kurulu BagkanligVna, 

ANKARA 

• 
ilgi: a) 14.09.2020 tarih ve 001-1.1338 saylli "TDB 18.0Ia6an Genel Kurul Onergeleri" konulu yazmiz. 

b) 02.10.2020 tarih ve 001-1.1430 sayili "TDB Genel Kurul Tarihinin Ertelenmesi" konulu yaziniz. 

c) 06.10.2020 tarih ve 001/4519-20 sarii yazimlz. 

ilgi a)'da belirtilen genelgeniz ile Genel Kurulda gorusUlerek karara ba0anmasmi isted4miz 
Onerilerimizin 6 Ekim 2020 tarihine kadar gonderilmesi istenmistir. Ancak 

.
len Bakanliljrnin 81 II 

Valiligine gonderdis6i 02.10.2020 tarih ve 16230 sayili Genelgesi ve buna baoli olarak Ankara Umumi 
Hifzisslhha Kurulu'nun ayni gun ald161 2020/76 sarii karari dikkate alinarak TDB 18. Olaan Genel 
Kurulunun ertelenmesine dair ilgi b)'deki genelgeniz Uzerine ilgi c)'deki yazirniz ile onergelerin verilme 

tarihinin de giincellenmesini istemistik. 

Bunun nedeni de bu sure icerisinde meydana gelebilecek herhangi bir ihtiyac nedeniyie yeni Onergeler 
hazirlanabileceijiydi. Ancak bugune kadar bu yazimiza herhangi bir cevap verilmedi. Nitekim tam da 
soylediijimiz gibi Ekim-Kasim aylannda uyelerimizden gelen dilekgelerden ortaya gikan ihtiyac 
nedeniyle bashekimlerin ve mesul mildurlerin bu gorevlerinden dolayi aylik belli bir Ocret almalari 
yOntinde ve bunun da serbest ca:isan dishekimlerinin tam zamanli ve yari zamanii calisma Ocretleri ve 
uzman dishekimi Ocretleri gibi her yd TDB tarafindan belirlenmesi ile ilgili onergemiz bu stirecte 

eklenmistir. 

• 
TDB 18. 01a6an Genel Kurulu'na sunulacak onergelerimiz ektedir. 
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Onerinin Anahtar Kelimeleri 

TURK DiSHEKiMLERI BiRLF6I GENEL KURULU 
KARAR ONERISI 

Dishekimleri Odasi 
ISTANBUL 

Onergenin Ozeti/Ana Fikri: 
UYE AIDATLARI HAKKINDA 

Degistirilmesi Onerilen, Onergeyle 
Baglantili Olan Veya Onergeyle 
Etkilenebilecek Olan TDB Politika 
ve/veya Dfizenlemeleri 

Politika olarak uyeler nezdinde olumlu bir 
giri§im. 

 

 

Onerinin TDB'ye ve/veya Odalara 
Getirecegi Mali Kiilfet 

Onerinin Uygulayicilari 

Aidat gelirlerinin bir miktar azalmasi. 

Odalar 

Aidat 

Onerinin Gerekcesi: 
1. Maddenin gerekcesi; 

Yihn hemen ba§langicmda uyelikten aynlanlann ya da cah§mayan uye olanlann 
tam aidat odemesinin uyeler nezdinde ho§nutsuzluk yaratmasi 

2. Maddenin gerekcesi; 
Mezun sayilannin artmasiyla birlikte di§hekimi sayilanndaki arti§m yarattigi 
sorunlar ileri ya§ hekimlerinde i§lerin daralmasi §eklinde ortaya cikmakta ye bu 
hekimler ksith hasta sayilanyla sosyal ya§amdan da kopmamak adma kliniklerini 
acik tutmaktadirlar. Uzun yillar i.iye olarak odaya olan sorumluluklanm yerine 
getirmi§ meslekta§larnmza bir saygi niteliginde bu istem. 

3. -4-5- Maddenin gerekcesi; 
2020 yihnin varolan ekonomik krizinin pandemi ko§ullanyla dahada 
derinle§mesiyle meslekta§lann aidat odemelerinde sikintiya dii§meleri 

4. Maddenin gerekcesi; 
Mucbir sebeplerde TDB MYK'nm daha Inzh hareket etmesini saglamak. 

(Merl: 
Uye aidatlari konusunda a§a6idaki diizenlemelerin yapilmasini onenyoruz. 

1. Oda aidatlannin son odeme tarihinden once Oda iiyeli6inden ayrilmak isteyen 

di5hekiminden cali5061 aya kadar tekabul eden bedelin alinmasinin, cal§mayan (lye olaraki  

devam etmesini istemesi halinde ise uye aidatinin bu 5ekilde duzenlenmesini, 

2. 70 ya5 ve tizen ca4an di§hekiminden iiyelik aidati alinmamasini, 

3. Oda aidat odemelerinin taksitlendirilmesi konusunda cali5ma yapilmasini, 

4. 2021 yill uye aidatlarinin pandemi ko5ullan da goz oniinde bulundurularak 2020 yill 

aidatlariyla ayni kalmasinin, 

5. 2021 yili uye aidatlannin pandemi koullan da goz Oni.inde bulundurularak faizsiz tahsil 

edilmesini, 

Egemen.Kurtulan
Vurgu



6. Pandemi, deprem, sel ve v.b. durumlarda di5hekimlen aidatlarini odemekte zorluk  
yasamaktadirlar. Bu durumlarda TDB MYK'nin inisiyatif kullanmasina yonelik bir karann 
alinmasint 

Not: Onerinin dayanagi olan belgeler ayrica eklenebilir. 



Onerinin Uygulayicilan 

Onerinin Anahtar Kelimeleri 

TDB, ODALAR 

Muafiyet, aidat, issizfik 

TURK DiSHEKIMLERI 	GENEL KURULU 
KARAR ONERISI 

'ISTANBUL 

Onergenin Ozeti/Ana Fikri: 	UYE AIDATLARINDA UYGULANAN MUAFIYETLER 

Dishekimleri Odasi 

Degistirilmesi Onerilen, Onergeyle 
Baglantdi Olan Veya Onergeyle 
Etkilenebilecek Olan TDB Politika 
ve/veya Diizenlemeleri 

Onerinin TDB'ye ve/veya Odalara 
Getirecegi Mali Kiilfet 

Turk D4hekimleri Birligi ve DiOekimleri 
Odalarnun calwna Usul ye Esaslari Haklunda 
Yonetmeliginin 31. Maddesinde Birlik Genel 
Kurulunda karar verilmesi §arnyla uyelerin aidat 
muafiyeti ile ilgili degisiklik yapilmasi 

.Bir miktar aidat gelir kaybi 

Onerinin Gerekcesi: 
Ozellikle gen9 hekimlerde uzun stiren issizfik donemlerinde aidat odemelerinde 
gOrifien sikintilar sebebiyle ye son donemde de isverenlerin iicretsiz izne cikararak 
sadece issizfik ticretiyle gecinmek zorunda kalan hekimlerin durumlarnu 
belirmeleriyle gundeme geldi.  

toned: 
Ucretli di§hekimlerinin mesleklerini icra edemedikleri 	donemlerinde belgelemeleri kopl 

ile aidat odentilerinden muaf tutulmasini saglayacak "4sizlik" maddesinin eklenmesini oneriyoruz. 

Not: Onerinin dayanagi olan belgeler ayrica eklenebilir. 
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