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AV. HAZAL PEKŞEN DEMİRHAN
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞVANKARA
AV. MEHMET ALPEREN GÜRSOY- (Elektronik Tebligat)

DAyANIN Öznri : 5434 sayılı Kanun kapsamında tarafina emekli tabip olarak

@tarafindan,7146sayı|ıKanunun4üncümaddesiile5434saylı
Kanun,a eklenen ek 84. madde uyarınca kendisine ilave ödeme yapılmamasına iliŞkinı

07,02,z1|g tarih 87280540166.7g'7§75 sayılı işlemin; hukuka aykırı olduğu, 20 yıl kamuı

sağlık kuruluşlarında doktor olarak hizmet ettikten sonra İstİfa etmek suretİyle muaYenehane:

açİrat mesleğini serbest olarak icra ettiği, çalışma hayatının son kısmında çok az bir süre:

kamu dışında çalışmış olmasınn tarafina ilave ödemesi yapılmasına engel teŞkil etmediği,

ilave ödemeden yararlanabilmesi için son olarak 5434 say/rı Kanun kapsamında ÇalıŞılması

gerektiği yönünje bir düzenleınenin bulunmadığı, ilave ödeme alabilınek için 5434 saYılı

İ.ur,r1Ü göre tabip kadro ve pozisyonlarr esas alınarak emekli aylığı bağlanmıŞ olımasınırr

yeterli o1dugu, Kanun'un getirİliş amacrna aykrı olduğu, eşitlik ilkesiyle bağdaŞmadığı ileri

stirülerek iplat ile 01.01.2019 tarihinden itibaren yapılmayan ilave ödemelerin ödenmeleri

gereken tarihten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi

istenilmektedir.

SAVI,NMANIN ÖZETİ : Davalı idare tarafindan, dava konusu işlemin hukuka uygull

ofiffiffii reddi gerektiği savunulmaktadır.

TüRK ıriı,rnri ADINA

Karar veren Ankara 1'7. İdare Mahkemesi'nce duruşma için önceden belirlenen ve

taraflara duyurulan 10.10.20l9 günlü duruşmaya yetki belgesine istinaden davacı vekili Al'.

Leyla Verda Ersoy ve davalı idare vekili Av. Mehmet Alperen Gürsoy'un geldiği görülerek

tar|aflııra usulüne uygun söz verilip açıklamaları dinlendikten sonra duruŞmaYa son veriliP

dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:

Dava; 5434 sayılı Kanun kapsamında tarafına emekli tabip olarak emekli aYlıjll

bağlanan davacı tarafindan, 7146 sayilıKanun i|e 5434 sayılı Kanun'a eklenenek 84. madde

,yirur.u kendisine ilave ödeme yapılmamasına ilişkin 07 .02.2019 tarih 87280540166.797 .575

sayıl, işlemin iptali ile 01.01.20l9 tarihinden itibaren yapılmayan ilave ödemelerin

öderuneİeri g.r"k.n tarihten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karıır

verilmesi istemiyle açılmıştır.
03.08.20l8 tarihli ve 30498 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7146 sayılı Askerlİk

Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede DeğiŞiklik
yapılımasına Dair Kanun'un 4. maddesi ile 5434 sayılı Türkiye CumhuriYeti Emekli
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Sandığı Kanunu'na eklenen ek 84. maddede; "Bu Kanuna göre tabip veya diş tabibi kadro
ve pıızisyonları esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış
olup, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan tabip ve diş
tabiplerinden ilgili mevzuatına göre uzman olanlara (l7.000) gösterge rakamının, uzman
olmayanlara (13.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu
bulunacak tutarda her ay emekli aylıklanyla birlikte ilave ödeme yapılır.

Birinci fıkra kapsamında yapılacak ödeme, ölenlerin mülga 67 nci maddede belirtilen
a),lığa müstahak dul ve yetimlerine mülga 68 inci maddede belirtilen oranlar üzerinden
ödenir.

Bu madde kapsamında yapılacak ilave ödeme tutarları, ödemeyi izleyen iki ay içindle

faturası karşılığında Hazineden tahsil edilir.

Bu madde uyarınca verilecek ilave ödeme,5454 sayılı Kanunun l inci maddesi

uyarınca yapılacak ek ödemenin matrahına d6hil edilmez.

Bu madde kapsamında ilave ödemeden yararlanacaklardan, sosyal güvenlik destek
primi ödemek suretiyle çalışanlar d6hil herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak

çalışanların ilave ödemeleri, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ay başından itibaren

kesilir. Bu ödemeden yararlanma şartlarını kaybedenler en geç bir ay içinde durumu Sosyiıl
Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlüdürler. Zamanında bildirimde bulunnıayanlara
yapılan ödemeler kanuni faiziyle birlikte geri alınır. Bu fıkra uyannca ilave ödemeleri

kesilenlerin, çalışmaların!n sona erdiği tarih yazı|ı istek tarihi kabul edilerek ilave ödemeleı'i,

çalışmalarınln sona erdiği tarihitakip eden ay başından itibaren yeniden ödenmeye başlanır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönem için geçmişe dönük herhangi

bir ödeme yapimaz." hükmü bulunmaktadır.

55l0 sayılı Kanun'un geçici 2. maddesinin son fıkrası hlikmü uyannca uygulanmasırıa

devam olunan 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetleriın
Birleştirilmesi Haklanda Kanunun l. maddesinde; bu Kanunun amacı, çeşitli sosyal
güvenlik kurumlarına tabi olarak geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesi suretiyle ilgililerin
sosyal güvenliklerinin sağlanması olarak belirtilmiş olup, aynı Kanun'un "Hizmet sürelerinin
birleştirilmesi" başlıklı 4. maddesinde ise; farklı sosyal güvenlik kurumlarına tabi olareık

geçen hizmet sürelerinin, bu Kanuna göre aylık bağlanmasına hak kazanıldığıncla
birleştirileceği, ancak hizmet sürelerinin toplamının aylık bağlanmasına yeterli <ılmaması

halinde, bu Kanun hükümlerinin uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden; Samsun Gazi Devlet Hastanesi'nde uzmıın doktor

olarak görev yapan davacının, 15.10.2007 tarihinde istifa ederek belli bir süre ınesleğiıni
serbest olarak icra ettiği, akabinde 2829 sayılı Kanun'a göre hizmet birleştirmesi s,cnrasın«İa

davacıya, 5434 sayılı Kanun kapsamında tabip olarak emekli aylığı bağlandığı, hali hazır<la

da sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle çalışmasının söz konusu olmadığı, 7146 sayflı
Kanun ile 5434 sayılı Kanun'a eklenen ek 84. madde uyarlnca davacıya ilave ödenıe
yapılmaması sonrasında davacı tarafından anılan ödemelerin yapılması istemiyle yapılan
başvurunun, 5434 sayılı Kanuna göre tabip/uzman tabip pozisyonu esas alınarak emeltli

aylığının bağlanmadığının başka bir deyişle son olarak uzman tabip/tabip kadrosunda görtıv

yapmakta iken emekliye ayrılmayıp, 55l0 sayılı Kanun'un 4/1-b bendine tabi sigortalı olarıık
görev yapmakta iken emekliye ayrıldığından bahisle reddine ilişkin 07 .02.2019 tarihli işlemin
tesisi üzerine de bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
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Uyuşmazlık konusu ilave ödemenin kimlere yapılacağı hususunun 54:}4 saYılı
Kanun'a eklenen ek 84. maddede açıkça di.izenlendiği, anılan maddenin birinci fikraısı

uyarınca 5434 sayılı Kanun'a göre tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınara.k

eİnekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla birlike
makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan tabip ve diş tabiPlerinin anlla.n

dtizenleme kapsamında yer aldığı, dolayısıyla anaak bu kişilere ilave ödeme yapılabileceği,

yine söz konusu maddenin beşinci fıkrasına göre, söz konusu madde kapsamıııda ilave
-oderneden 

yararlanacaklardan, sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle ÇalıŞanlar d6tıil

herhangi bİr sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışanların ilave ödemelerinin, ÇalıŞmaYa
başladı-kları tarihital<ip eden ay başından itibaren kesileceği, bir başka ifadeyle emekli ayhğı

bağlandıktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışanlara ilaı'e ödenıe

yapılmasının mümkün olmadığı görülmektedir.

5434 sayılı Kanuna göre tabip veya diş tabibi kadro ve pozİsyonları esas alınar:ık

eme.kli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olanlara İlave ek ödenıe

yapılması hususuna ilişkin Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünıİe

ku.u.nu*"de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Genel GerekÇesinde; "...

T,abip ve diş hekİmi emekliİerine, emekli aylıklarına ilaveten ek bir ödeme yapılma.sı

tıngt;rtılmektedir. Özeılikli tıbbi hizmetlerin belirlenerek ihtiyaca binaen verilmesiııin teŞvik

edİlmesi, hizmet arzı kapasitesinin artırılması ve gittikçe daha faz|a beceri ve eğitim

gerektiren bu işleri yapabİlen tabiplerin ek ödeme tavanlarının esnetİlmesİ amaÇlanmaktadır.

İiger taraftan,-uıusıaİarası sağlık hizmetlerinin kamu sağlık kuruluŞlarında ve ünivers-ite

hastanelerinde verilmesini teşvik etmek ve bu alanda hizmet arzl kaPasitesini artlrmıak

amacıyla tabipler, tabip öğretim elemanları ile diğer sağlık çalışanlarına iş yükü ve iŞ güÇlül!ü

de <tikkate alınarak iİave ek ödeme yapılması amaçlanmaktadır. Ayrıca Teklif ile insan

sağlığı hizmetlerinde çalışan sağlık mesleğimensuplarına, biryıllık çalışmalarına 60 gün fiiili

hizmet süresi zammı uygulanması öngörülmektedir..." hususlarının yer aldığı görülnıektedir.

Söz konusu ilave ödemeyi düzenleyen 4. madde gerekçesinde ise; "TalıiP ve diŞ

hekimi emeklilerinin emekli aylıkları, aldıkları eğitimlerle ve yürüttükleri hizmetle mütenasliP

cılmaktan çok uzaktır ve muadillerinin çok gerisindedir. Örneğin, öğretim üyesi, hökim, subaY

gibi mesİek mensuplarının emekli aylıklarının yaklaşık yarısı kadar emekli aYlığı

almaktadırlar. Bu sebİplerle tabip ve diş hekimi emeklilerine, emekli aylıklarına ilaveten ek

bir i5deme yapılması öngörülmektedir." hususları beliıtilmektedir.

Anılan teklifin plan ve Bütçe Komisyonu'nda; tabİp ve diş tabiplerinİn ilave aylık

ıılmalarını sağlayan 55l0 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ek 3.

ına<ldesi ,yuİ,n"u ödenen emeklilik primlerinin tamamı, yine kendilerince tidenmekte

olduğundan, Teklifin 4. maddesinde yer alan ilave ödemeyle 5510 sayılı Kanunun ek 3.

ma,iJe kapsamında ödenen ilave aylıkların ilişkilendirilmesinin uygun görülnıediği, bu

kapsamda Teklifin çerçeve 4. maddesinin; düzenlemeyle getirilen ilave aylık alınmasındaki

55İ 0 sayılı Kanunun ek 3. maddesi uyarınca ilave aylık almama şartının ve buna bağlı hükiüm

ve ibarelerin madde metninden çıkarılmasını teminen değiştirilmesi suretiYle kabul edililiği

görülmektedir.

olayda, 7|46 sayiıı Kanun i|e 5434 sayılı Kanun'a eklenen ek 84. nıaddesinde,

yapıılması öngtırülen ilave ödemenin, 5434 sayılı Kanun'a göre tabip veya dİş tabİbİ kadro ve'

poz:isyonları İsas alınarak emekli olanların, emekli aylıklarının iyileştirilmesi, hizmet arzı
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kapasitesinin artırılması sağlık hizmetlerinin kamu sağlık kuruluşlarında ve üniversite
hastanelerinde verilmesini teşvik etmek ve bu alanda hizmet arzı kapasitesini artırmak
amac,ıyla getirildiği dikkate alındığında, davalı idarece, davacının son olarak uzman

tabip/tabip kadrosunda görev yapmakta iken emekliye ayrılmayıp, 5510 sayılı Kanun'un

4/1-b, bendine tabi olarak görev yapmakta iken emekliye ayrıldığından bahisle, ilave

ödenıeden yararlandırılmadığı anlaşılmakta ise de, 5434 sayılı Kanunun Ek 84 üncü
maddesinde, 55l0 sayılı Kanunun 4/l-b bendine tabi Bağ-Kur'lu çahşmakta iken emekliye

ayrıliın tabip/uzman tabiplerin 5434 sayılı Kanunun Ek 84 üncü maddesi uyarınca ek
ödeırıeden yararlanamayacağına dair bir düzenlemenin ve kısıtlamanın bulunmadığt, ayrıc)a

uzun yıllar kamu sağlık kuruluşlarında tabip olarak görev yapan ve kendisine 5434 sayılı
Kanun kapsamında emekli aylığı bağlanan davacının, anılan bu gerekçeyle 5434 sayılı
Kanıın'a eklenen ek 84. maddesi ile getirilen ilave ödemeden faydalandırılmasının hukuk

devletinin gereği olan "hakkaniyet ilkesi"ne daha uygun düşeceği kanaatiyle, aksi yönde tesİs

ectilen dava konusu işlemde bu yönüyle hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna

varılmaktadır.
Öte yandan; hukuka aykırılığı saptanan dava konusu işlem nedeniyle davacının

yoksun kaldığı ilave ödemelerin, davacının yukarıda yer verilen mevzuattaki diğer şartları
(emeıkliye ayrıldıktan sonra destek pirimi ödemek suretiyle herhangi bir sosyal güvenliik

kurumunda çalışmamak) taşıması halinde Anayasa'nın 125. maddesi gereği idarece tazmiııi
gereJrmektedir.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline, dava konusu işlem ııedeniYle

yoksun kaldığı ilave ödemelerin, davalı idarece hesaplanarak ödenmeleri gereken tarihtrın

itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine, aşağıda dökümü yapılan

138,20-TL yargılama giderinin ve karar tarihinde yürürlükte olan Avukattık Asgari Ücret

Tarifesi uyarınca duruşmalı işler için belirlenen 2.075,00 TL avukatlık ücretinin dava,lı

iclartıden alınarak davacıya verilmesine , artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden son.ra

istenni halinde davacıya iadesine, kararın tebliğinden itibaren otuz (30) gün içerisinde

Ank.ara Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak uzere, 1ll101201,9 tarihinde

oybirliğiyle karar verildi.
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