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,,\ı. \l,:lılıiiı §|,.Vl,ıl( - ,,\1nı açlrçslç

t},\\,,\i{ı]\ İİ1,1:'rİ ; 5"1j4 salılı Kanı.ıı1 l(apsiııılıılda taıaİnı rm*kli tabip *larıık
*1ı,fi;,ırtrİf,Jia,],ıılüı\ıe ı 1ıırallııı_iııı.7l-}6 ıarılı Kııııııı ilc 5J3-1 sayılı Kanun'a eklencn".,",İ, - -,r"""""", -"

c}t l{.}" ııııld,c t}\,irıııl§iı kcııdisinç ilave ijıleıne 1,apılmamasına ilişkiıı l2.ül.?ülg tarihli

işlcıııiıı: ](} i ıl ö aı- kaıııı ıağlık kııruluşlarında drıktı.ır olarak hizmel tıtlİkteil §Onra

ıııııııcırtl,iiıııı: ıı\:ırıı}ı nıcsloğini serbest trlıırak icra ettiği. çalışıııa hiayatının§On kısmında çi,ık
ız lıiı siiı* kıııııı,ı tiışında çalışıııış cılıııasıııııı tamflrıa ilave ödeme:ii yapılmasına cngel teşkil
tıııı*;iigi, ilı,,ıı öıicırıcileıı 1,arırlıııiıbilıııesi içiıı sıın ıılarık 5434 saYılı Kanuıı. }1Ysalı1<l,a
ç-ıılı;ılııİıısı gıı:rcktiği ıiiııiiııdc Lıir riüzenlcnıenin buluı'ııııaciığı, İlııve iideme alabİlmek İÇİn
j-l.;-I s;ıüıJı İr,rr,r, gııre ıabip kadırı ve pozisyonlıan esas alınarıık eınekli aYlığı bağlarımş
ıılııı,.ı,sıııııı;,cıcr,ti rıiciuğu. Ka]ıun'ı.ın getiriliş arnacına aykırı olduğu. eşitiik ilkesiyle
i:ıı§ılaşıııaclığı iiı:ri sürüiçrek iptaii iie 0i.01,2019 tarihinden itibaren yapılmayan ilave
iiıi*nıt:J*ıiı ijd,:ıııneieri geı,eken tarilıten itibaren işlırı,ecek yasal İaİzİyle bİrlİkle ödenmesİne

k.ırır i eriJnıesi isıenilınckledir.

§,,{ \' ]t, §.ti,ıti'i ]]iI ÖZrrİ ı Davanın reddi gerektiği savuııulmaktııdır.

TüIıK ııiııEri ADIı\A

Kaıaı vt}ren Ankara l4. İdare Mahkemesi'rıce, dava doş,ası incelensrek işin gşreği
ıii r (iı .i ltİ ü:

I)aı,ı,ı: ::;.l:i4 saı,ılı Kanı"ın kıipsanıında taıııtlna ğmekli tabip olarak şmçkİi ayİığı
lıığlaııaıı tlııı,ıtçı t;ıraljnıiaıı.7l4{ı sa1,1|ı Kanuıı ile j;434 sayılı Kaııun'a ekien*nek 84. madde
ıJ\.iırı}]çü] kcıııJi:;in* ilave ödüjııre ş,apılııanıasına illşkin l2.02.?0l9 tarihii işiemin iPtali İİe

:ılü]1,](ıl9 ıarilıindcn iriharçn ı,apılmayaıı ilave ödemelerin öılenmelerı gereken tarıhten
iıllıurrııişle:ş*ı:ck-ıasal{kiziy1ğbirlitlteödenınesinekararverilmeş;iisİeıniyİeaçıİmıştır.

03.()lt.?iJltt ıarihii ,,ç -]ıı-lçtJ sayılı Resmi üazete'de yayırrılanan 7l46 sayılı *rlıı|İll
}]":ıılııııtı ilç l)iğtr l}azı Kıınuıılıııı.lıı vc ö6J sayılı Kıırun l.-iükmünde Kararı,ıamede üeğişiktik :
'\'ııpılııı:ıııııa',)ııir Kııırın'tııı "1- rıııııiıJçşi ile §43{ sıyılı Türk.iye üumhuriyeti §meklİ
.\an{Jığı İraııtınıı'nı tklcncn tk lJ"l. nıaıldtde: "ilı.ı Kaııuna görı: ıabip veya diş tabibi kadro
1t'pr)./J\.\tıııJıı,ı ,-,n;ıs alıııiırak eıııckİi. acJi nıalulliik. rcva vaz.it-e ınalullüğü aylığı bağlanmış

,,,'t.ıp. iJ.ı jıl;j.ırı.,iıı birJikı* ııııhaııı ta.ııııiııatı ödçnm,ısine hak kaza,namamış olantabiP ve diŞ
ı.ıhipJcıiııdı.'ıı ı|ı:ili ı}]üj\./ui]lına ı:iirc uzıııan olanlara (l7.000) gösterge rakamının, uzman
t,JıııııJ;ıııJaı,ıı i .1.(XJ{}j ıöslcrşr rakilnınin memur avlık kat:;ayısı ile çarplrnt §onuçu
htı|tııı;ıe.ık ıı]ıiırıiiı iıcr;ı,ı cınekli ııı lıi,lerır la Lıirliktc ilıı.e ödçme }apılır.

iJiriııri i,kr:ı kıpıenıındiı.\iıpılat,:.ık ödeme. ıjlçnlgrin mülga 67 nti maddede belirtilen
ıi iı§a ınüşııhaj.. dui vö },rlimlğriıt: nüiga SS iııi maıid*d* bşlirti}şn oranlar üzerinden
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ilıı ııı,ııl,.i,., k.ılır.ıııııııti,ı ı ıilı.l,ıi,ıl ıl.ııı, ıiılj.tlııı,i.ı l",ıı:;ıl;ı]ııııi;ı ll;ııiııtilı,ıl l;ılı,*ılııiilıı. 
t'Jlll' ııı';ııl;lıı, ıiıJ;'111çli ıılı:ıtıı iki ı_} içiııılt

İtlı ıl].ıılı:[ı' tı\,l1.1|'|t,.t ıı.ı.İlı,ı.ı,k İl;ır* iitir.ıı,,, {.ıti . r

lİıı ııı'tıİı]if k;ıllı;ııııııııl;l il;ıı Ç ii(İıı|ııç(lüıı ıııı,iıı-lıııı;ııııl".};ıııl;ııı. ıııııiıl piiırııiik ıleııçl,|'l ]l}l, iıılçı'ııı'l', ııılı'li\ l* 1'lılış;ıııi;ıı, ıl;ilıil }ıı:ı,lı,,,,ri, l,,i, !,{}\Jiıı -ı,r:-,,ııl" kııııııııııı.ııı i;ıhi tı|arıl1"ılıl,ıııl'ıı ıı'ı ii;lı ı" iirİttıttIrı'i. 1,;ılılı,ıı;ı.ı,, ır,,şı,,,İİlııı 
,l;ıriııı ııılıp-",,*n ,,., lışl,ııııJaı iıiharçnkı,uiiıı. itıı iiiicıı.ıçıltıı _rııı.;ıı.iııııırı;ı şıırllıı.ıııı k;ıı,|.ırJtıılc|.*n ş|*ç'lrlr.r,r,içiıııiu ıJuruııru §çııı.,ait ıi}ı'i,'ııiiı" h'ııı"ııı''ıııııiı lıiltİirıııçLlı: 1,iikiiıııliiılıİrı*r. l;ııxınınd;ı ı,il.,irinırJ* biıliınrıış_ııınlara}"iı,ıl,ııı iıılı:ıı,:ı:lt:r klıııııııi tiıiıil lı: 1ıirliktç g*rİ ;,ıİıııır. İ}ıı İlkr;, 

",ılırıı.,ruı 
iJılt* fje,*ııışleri}'cıi}ı""ıılı]l'iıı, çlıİıliıı'ıııllırıı'ıııı sııılıı ı:.r{liği tırih !:r.,ı, istçk ıaıilıi kııhul çılii*ıçk iiııı,., iicjçıneleri,\:;1}}}ılliıliıı1]'liıl 5\)ıılı t'ı'diği tıriİ'ıi ııkip *tien al,bışınıiıın iıilıarçn 1eııiılen iiıirnıncy* iıaşlıınır.llı,ı ıııl:,ıİıİ':ııiıı ı'iiriiı'lıiğe girijiği ıarihıcıı ijııçeki ıJiincırı i,;in gcçnıişe ıitiniik htırhangiİ-,İı iiılçıııc } :ı1,1|11,,,r,," iıükıntl hıılıııınııktıclır.

j j J(,l "ı,:t} ı lı 'liııııtııı'ul1 gtJÇici ]. ıııaıiılçsiııiı1 t;()ı1 tlkrıısı lıüli,ıııijı Llviırtı.}çi, uıguianrnaıına
r,jı*\ ,"]j'}l ııiı'llı,:ııı_İ$iİüı sıı.ı'ıİı §ıısı'ıt (Jüı,enlik Kurıııırlarına ,falri ıılırtk (ieçen }1iı.mrtlerinİİinİc:lıir'İlınıcsi lilıkkınıiı Kaııııııun l. maddeıiiııtic; bıı Kıınunun ama(t. çeşitli s*s5ıı1, ,,]. ..,. l;1 i ...., .-,]-i-j\ ı:|]]lh hııl,ııııılırıııı ıılri ıılırık güçeı1 hiznıet siırcl*riııin birlı:ştirilmusi sı-ııtti!-ıt iıgiıııeıınİııı\ lıi -§iıı ıııliklc-iııiıı sağlııııırıası tı|arık betirtilııiş olııp. a_vnı 11aıırın,un ,,Lli7_nıeısürel*riıiı

hiı'Jr;ıiriİıııÇs;i" lıı,.Şİıkİı {. madtiesinıle ise; ibrklı sosl.al gLivtxlik kııruıılarıııa ıabi ıılarak
!tÇt'r] hlznıuİ sjrı:lerİnİn. bu Kanuna cöre a1,1ık bağlanınasına hak kazanıldığıniia
iıiılı:iııl,riİt:ccği- arıÇıık hizmet sürelerinin topianrıııııı aylık bağlanıııasına \et.-.rli oimİması
l'ıı]iııJ*. İıu Kaııurı lıükümleriııin uı,grılaııma,v-acağı lıükıne bağlanmışıır.

Dıiı ı dosr asının inçeleıımesinden; İstanbı;ıl Bakırköy t'rof. Dr. j\{azhar Osnıan Ruh
§aı:jlıüı ıç §inir }iastalıkları Eğitinı ve Araştırııa, },Iastanesi'ncle uzıTıan doktı.ırııiarıık gıirer.,

_\ür}ün,Jaıaı:ının. l11.07.20l3 tarilıiııde islifbederelı: belli bir sür,ı ııesleğiniserbest şiıırak işra
rttiği" akabiııdi: 2:.82!.9 sayılı Kaııuı'a göre hiznrc,t birleşlirmesi soıırasınıJt daı,acı3,a- 543{

sal,ılı Kanıııı kaçısamında labip oiarak emekli a;,1ığı bağlandığı, haii hşzırda da sosyai

güıııniik priıni ıiclı:rnck suretiyle çalışı}ıasının siiıı konusu olnıaıiığı,7I'16 sıı'ıiı §anun İİe

5{:i"1 ıa}ıl1 !dı,ınun'ıı gkİçnuıı çk {l4. ııacİde Lıyflrı[ıüa davacı),;ı İİavç öd*n'ıe YaPıİmam.ası

:üİ,ırü§lfid;ı dıı.vııçı ıaraİiııilan aııılaı,ı iİçJsmeleriıı yiıpılııııısı isİeıni3,|* tr'apılan baŞı'urunıŞ.5'lİ4
ıal ı}ı Kı*nuıış ı;i}rc tatıip/ıız_ıııaıı ıabip ptızisyoııı,. İ.u:İ aiınıırıtk .Şnıtkİi *Ylığııın

[ııı11l,annraeiığııııı-ı liİı*şk,ı bir j*yişlü §{}n ıılıııık ııını;ı;ı ııbip/ıııtıip, koıJıÇsun<İıı ŞÖıcvl'ıPıııakıa
il"İıı çmşk][,t etyrıı'ınayıp, 5jlİ; sııyıiı Kıııuıı,uıı -tlı-b liııcjii.lı}i sişur{;ıiı İ'İ*| sör::
_vııpırıı,kı.ıı ikı:nenıui:liyıı ııyrıtıiışıııılİıı hıhiıl* r*tJclin* iiişirin 

': 
ü:.İ{li'} lŞıihli iŞİeıniıı tıXisi

üy.*riıı* *i,* hı,ıkıılırı,şktş ııiııır ılavııııııı ııçıiılığı ıııı|ıışılıiıı;ıkiıııİır,
l :.ı ıı;ni;ızlılı. kııııuııı ilııı,u ilclçıırçtıiıı kiıııle ı,c .ı"ııpıİiıeıtğı htıstışııılUll 5{j{ Sa; lİl

§;ıı:ıııı,ıı ç}ıJi;ıı*n tk ıJ4. ıııiıılılçiiç ııçıkçıı ılüreııitıııliği. ııntliüı ı'ıiıııldtıriıı lıiriıııi likııısı

ilı.arıı],;iJ 5-1i.i,| }ı_1,,ıJı K;ı,ııııı'ıı şiiır ııılıi1,} \ç\,iı diş ııılıilıi kıiılrı.ı ı;c 1ıtııİ*l't'ın}Y] csıı1 *1'P.l*

rıııeiJj, iıdj fni]lL;Ilijk y*yıt r;ı.ıiiç ıııiİlıılliigii ı1,1ı§.ı hnş}ıınııı,iş rılı.ıp. ıışlıklırıYlu biçliktu

nıa,k,ıııı i;ızııı jnıl.ı i;itiçııııçsiııı iıık kiıraııınııııııiş olşıı lııblçı v* dış tubiPltıinin 
":n'lll

ıliizcıılı:ııc i.;apsınıınıla }.tr iılılığı" dtıiavısıylıı ıını:ı}k hıı kişilcrŞ ilııı* İİu'}* 1aPıiatıiloteği,

ı,iııe, sciz Jııınuııı ınııJıJeniıı bı:şinci iikrıısıııı 
İi'|*; 

,ıiı 
|:İ'Y_.ınğdd§. \alslmında 

ilave

iideıned,:ı] \1iır,ır[anıcıklarıiaü. süs},tıl gtivenlik de:ııek primi iiçİlımth ıuıetiYli çalçaıı}ar Öihll
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}.'i l1.i' 1ı hıı' r.i>\,l i ııiı e ııiiL }rıırlıılrıııl.ı ı:ı}ıi ,,i ,,..,ı
i,ıış]t,l,ı,]*,* 

""in, 
,,,i,l, -,il :,Tİlll:İ*J,;:[ı-i{İi§:;ıiişJi;}§.;LJii,şi;;1

,:]İ];iiİi];]]] :',,ij;l,;;;:1,1l.i:-il];İ ;;-i ;;;;; li.,,,,*ı",,,,*tini.],,.,i,ş*,,,ıırı iıarc iıtıcınr.

İ-l'1'1 ı''ır ıiı h';ııııııııı ı:iirç t,ı[ıiP ı ıJ} iı tiiş tııiıihi, L.ı,iıiı r,u: }rtıılııııniıırı çsus şlınıır*ki,ııitlr, .ı_iı ııı.ılıı.iıık \t,.\iı r.ızilı. ııı..ıltıllıiğü 'r.ı 
İ,g, h;ığl.ııııııış ','l,ı,,ıİrr,ı ilıic ı-.k iiijenıc)it'il]i'1',1 1 lılı''ıl'ıırlıı ilişkiıı,-\sktrlik Koou,İı ıı.i-ıııİ, Kınunlırıiı vt lıanun Hükmündt}(ırırnıııııttlt l)cğİııiklik \'ııpılnıasını l[}tir iı.ııııun Tı:kiiij,nin {]*nsl Gtrekçosind*ı ,,...lı|'iP ı * '"liŞ İıth,iıııi *ıı*lı|il*rint- tınt:kii ı1,1ıklarıııa ilır,tiçı.ı ek tıir ö<l*ııııı ,ı,apılrı.ıası;1ılii1'11|ıııcklc,-iir, t')zcllikli ııhtıi lıizıııı-,ılcı,iıı h*lirı,:nç,.İ ,İruİ...';;,J;., ıcriIıne,siniıı teşvikc..lılııı','tl, lıizııı*l itr.lı klıpasiıcıiııiıı iırtırılıııısı \c giııikçı_; ırır* ıırj,ı hcççri ıc eğiıim''ltrı:kl:ıÇıı iııı iŞle'ıi 1uP*[ıil*ıı ıalıiple rin *]ç iidtıııe tıı.anlarıııın csııetilııçıi aınaçlanmaktadır,l}iğcr tırıtİiŞıı- uI,uslıırşrısı sağlık hizmctlcrinin kamu sağiık ıuruıuşları;;];;';;ffi;iıı'liııı;l*ıiırtlc vı:rilıııı'siııi ıeşı,ik elıı-ıek ı,ı: Lıu alaııda hİzırıet arzı kapasiıcşini ariırnıak,1ll1,Itl:,1ı ııtıiPlcr- ııhip öğreliın elcnıaııları ile diğcı sağlık çılışenla.n* ;ş;İ;;; İr;;;;;;J* ijii,kıııı' ılıııarılı, ilıve ek ödenıç 1,açıılınası a,naç-lanıİ,ıakİıtiır. ,ılrr.* :İ*xı,,İ"iİ-"l"'*l].

:;ı§iığ; İıİznıct,|crİı'ıılc çalışan sağİık ı-neslejii ııensuçılarına. hir,ııllık çalışınalarına 60 gün fii\i
lıİ,.ııı,i siiıçsı ;]ırılıılı Lır qıılıırıııası öııgiiriilmektedir..." husıışlıırını}l yğr aldığı gÖriı}m*hteılir,

§öz kıınusıı iiave ödemel.i düzenıIeyen 4. madıie gerekçesinde ise; "'[abip ve tiiş
Jıçlinıı e ıııekJılı'ıiııin enıekli a1,1ıkları. aldıkları eğitınılerie r* r,iiriittükleri hizınetlc ıntitenasip
,ı,|ıı;ı;kl;ııı çtık ı"ızaklır ı,e ıııLıadiIieıiııin çok gerisinıli:dir, Örneğiıı. öğretim ülesi.lıf,kim. subay
gihi ıııesiek ınensı,ıplarıııııı emekii avlıklaııııırıı yaklaşık } erı§ı kşdar eınçkli aylığı
;ılıııaL:ıiJırlır. I}ıı sebcplerle labip ı,c ıliş lıckimi eıneklilerine. emekli a1,1ıklanna ilaveıen ek
lıir,;idı:ıne 1,apılıııası cıngörüimektedir." hu:şusları be,lirtiimektedir.

,{,nılan tekiiiin Plan ve Bütçe Komisı,onuı'ndaı tabip ı,e diş tabiplerinin ilave ayiılı
ıılıı,ıılarıııı sığlııl-aıı 5.5l0 sa1 ılı Sosyal Sig:tııtalar ı,ş üenei Sağlık Sigortası Kanı-ınu'nun ek 3.

ıııııjıjusi tı\,&ı"lnça öıJeneıı emeklilik priııılerinin tamiımı" 1,ine kçndiIerincıı ödenmekteı
,,lJı.ııiııııduıı- 'l',-,klilın.1, nıaddesindL, yur alan ilare ödı,me1,Ie 55l0 sayılı Kıınunun ek 3,

ıııaıJıie kapsaırııırıiıı ıidçnen ilave a1,1ıklann iliş};ilendirtlnıesinin uygun göıülmediği,^ 
İ,:'

kıpsaıııla't'*kliiln Çı:rçeve 4. maddesinin; düzenlemeyle getirilen ilave ayİık aİınınasındaki

.i:i l{ı .ıir ılı Kiıııuııun,:k J. maddcsi Lı}arın|.]a ilave e,ylık almama şaı'tının ve buna bağİı hüküm
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