
 

 

 

İZMİR TABİP ODASI 
Chamber of Medicine of İZMİR 

Prof.Dr.Nusret Fişek Cad. No:5  ALSANCAK / İZMİR  Tel : (232) 463 11 33  Fax : (232) 421 7051 
http:// www.izmirtabip.org.tr & E-posta: info@izmirtabip.org.tr 

 
 

 
 

Sayı :12- 901 -04         İzmir, 15.03.2012 

 

 

T.C. 

SAĞLIK BAKANLIĞI’NA 

Mithatpaşa Cad. No:3 

Sıhhiye / ANKARA 

 

 

Odamız üyesi hekimlerce Oda’mıza iletilen bildirimlerde, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde çalışan 

hekimlere aylıkları ile birlikte ödenmekte olan sabit döner sermaye ek ödemesi üzerinden yapılan 

malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kesintisinin kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra emekli olmaya 

hak kazanan hekimlerin emekli aylıklarına yansıtılmadığı iletilmiştir. 

 

Konuyla ilgili bildirimlerde, hastanelerin kanun gereği yapılması gereken kesintileri hekimlerin ek 

ödemelerinden kestikleri ancak kesintilerin hangi kalem altında nerede biriktirildiği, hekimlerin emekli 

aylıklarına ne şekilde yansıtıldığı veya yansıtılıp yansıtılmadığı konusunda hastane ve SGK yetkilileri 

tarafından tatmin edici bir açıklama yapılmadığı iletilmiştir. 

 

Ayrıca, sabit döner sermaye ek ödemesine ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra 1-1,5 

yıl çalışıp emekli olan hekimlerin emekli aylıklarına da, çok küçük bir miktar dahi olsa herhangi bir 

yansımanın olmadığı ifade edilmektedir. 

 

Oda’mızın iletilen bu bildirimlerin araştırılması ve iddiaların doğruluğu halinde gerekli düzeltmelerin ilgili 

kurumlar tarafından yapılması için Bakanlığınızın bilgilendirilmesi gereği duyulmuştur. Bilindiği üzere,  

 

a- 30.01.2010 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 5947 sayılı Kanun’un 2.maddesi ile 209 sayılı 

Kanun’a Ek 3.madde eklenmiştir. 209 sayılı Kanun’a eklenen bu düzenlemede, Sağlık Bakanlığı ile 

Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı kadro ve pozisyonlarına (döner sermaye dahil) atanan ve 

5 inci madde (altıncı fıkra kapsamında ek ödeme alanlar hariç) gereğince döner sermaye gelirlerinden 

ek ödeme alan klinik şef ve şef yardımcılarına (eğitim görevlilerine) en yüksek Devlet memuru aylığının 

(ek gösterge dahil) % 410'u, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş 

tabiplerine % 335'i ve pratisyen tabip ve diş tabiplerine ise % 180'i oranında, her ay herhangi bir 

katkıya bağlı olmaksızın döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılacağı, bu ödemeye hak 

kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir. 
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b- 5947 sayılı Kanun’un 14.maddesi ile 5510 sayılı Kanun’a Ek 3.madde eklenmiştir. Bu 

düzenlemede özetle, 209 sayılı Kanun’un Ek 3.maddesi uyarınca sabit döner sermaye ek ödemesi 

yapılan tabip ve diş tabipleri ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların, sigorta priminin 

işveren payı dahil tamamını kendileri ödemek kaydıyla, 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesine göre 

kendilerine ödenen tutar üzerinden malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasıyla sınırlı olacak şekilde ilave 

olarak sigorta primine tabi tutulacağı,   bu şekilde ilave prim ödemesinde bulunanlardan malullük, 

yaşlılık, vazife malullüğü veya emeklilik aylığı ya da sürekli tam iş göremezlik geliri bağlanmasına hak 

kazananlara; ilave olarak ödedikleri her yıla ait sigorta prim matrahının, kazancın ait olduğu yıldan 

itibaren söz konusu aylık veya geliri talep ettiği tarihe kadar geçen yıllar için her yıl gerçekleşen 

güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan kazançlar toplamının, ilave prim ödedikleri gün 

sayısına bölünmesi sonucu bulunacak ortalama günlük kazancın otuz katının, ilave prim ödedikleri gün 

sayısının her 360 günü için % 2'si oranında bulunacak tutarda ilave aylık ödeneceği düzenlenmiştir. 

 

Bu düzenlemeler, kanunun Resmi Gazete’de yayınlandığı 30.01.2010 tarihinden 6 ay sonra, 

30.07.2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.   

 

Bu çerçevede, üyelerimizle paylaşılmak üzere, kanunun yürürlüğe girdiği 30.07.2010 tarihinden 

itibaren Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan ve sabit döner sermaye ek ödemesi yapılan hekimlerden 

yapılan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kesintilerinin ne şekilde yapıldığı, Sosyal Güvenlik 

Kurumuna aktarılıp aktarılmadığı, bu kesintilerin yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra emekli olan 

hekimlerin emekli aylıklarına yansıtılıp yansıtılmadığı konusunda gerekli bilgilerin paylaşılmasını dileriz.   

 

 

Saygılarımızla,    

 

 

                                                                                                                    

Op. Dr. M. Ceyhun BALCI 

Genel Sekreter  

İzmir Tabip Odası 
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Sayı :12- 900 -04         İzmir, 15.03.2012 

 

 

T.C. 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI’NA 

Ziyabey Cad. No:6 

Balgat / ANKARA 

 

 

Odamız üyesi hekimlerce Oda’mıza iletilen bildirimlerde, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde çalışan 

hekimlere aylıkları ile birlikte ödenmekte olan sabit döner sermaye ek ödemesi üzerinden yapılan 

malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kesintisinin kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra emekli olmaya 

hak kazanan hekimlerin emekli aylıklarına yansıtılmadığı iletilmiştir. 

 

Konuyla ilgili bildirimlerde, hastanelerin kanun gereği yapılması gereken kesintileri hekimlerin ek 

ödemelerinden kestikleri ancak kesintilerin hangi kalem altında nerede biriktirildiği, hekimlerin emekli 

aylıklarına ne şekilde yansıtıldığı veya yansıtılıp yansıtılmadığı konusunda hastane ve SGK yetkilileri 

tarafından tatmin edici bir açıklama yapılmadığı iletilmiştir. 

 

Ayrıca, sabit döner sermaye ek ödemesine ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra 1-1,5 

yıl çalışıp emekli olan hekimlerin emekli aylıklarına da, çok küçük bir miktar dahi olsa herhangi bir 

yansımanın olmadığı ifade edilmektedir. 

 

Oda’mızın iletilen bu bildirimlerin araştırılması ve iddiaların doğruluğu halinde gerekli düzeltmelerin ilgili 

kurumlar tarafından yapılması için Kurumunuzun bilgilendirilmesi gereği duyulmuştur. Bilindiği üzere,  

 

 a) 30.01.2010 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 5947 sayılı Kanun’un 2.maddesi ile 209 sayılı 

Kanun’a Ek 3.madde eklenmiştir. 209 sayılı Kanun’a eklenen bu düzenlemede, Sağlık Bakanlığı ile 

Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı kadro ve pozisyonlarına (döner sermaye dahil) atanan ve 

5 inci madde (altıncı fıkra kapsamında ek ödeme alanlar hariç) gereğince döner sermaye gelirlerinden 

ek ödeme alan klinik şef ve şef yardımcılarına (eğitim görevlilerine) en yüksek Devlet memuru aylığının 

(ek gösterge dahil) % 410'u, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş 

tabiplerine % 335'i ve pratisyen tabip ve diş tabiplerine ise % 180'i oranında, her ay herhangi bir 

katkıya bağlı olmaksızın döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılacağı, bu ödemeye hak 

kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir. 
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b) 5947 sayılı Kanun’un 14.maddesi ile 5510 sayılı Kanun’a Ek 3.madde eklenmiştir. Bu 

düzenlemede özetle, 209 sayılı Kanun’un Ek 3.maddesi uyarınca sabit döner sermaye ek ödemesi 

yapılan tabip ve diş tabipleri ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların, sigorta priminin 

işveren payı dahil tamamını kendileri ödemek kaydıyla, 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesine göre 

kendilerine ödenen tutar üzerinden malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasıyla sınırlı olacak şekilde ilave 

olarak sigorta primine tabi tutulacağı,   bu şekilde ilave prim ödemesinde bulunanlardan malullük, 

yaşlılık, vazife malullüğü veya emeklilik aylığı ya da sürekli tam iş göremezlik geliri bağlanmasına hak 

kazananlara; ilave olarak ödedikleri her yıla ait sigorta prim matrahının, kazancın ait olduğu yıldan 

itibaren söz konusu aylık veya geliri talep ettiği tarihe kadar geçen yıllar için her yıl gerçekleşen 

güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan kazançlar toplamının, ilave prim ödedikleri gün 

sayısına bölünmesi sonucu bulunacak ortalama günlük kazancın otuz katının, ilave prim ödedikleri gün 

sayısının her 360 günü için % 2'si oranında bulunacak tutarda ilave aylık ödeneceği düzenlenmiştir. 

 

Bu düzenlemeler, kanunun Resmi Gazete’de yayınlandığı 30.01.2010 tarihinden 6 ay sonra, 

30.07.2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.   

 

Bu çerçevede, üyelerimizle paylaşılmak üzere, kanunun yürürlüğe girdiği 30.07.2010 tarihinden 

itibaren Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan ve sabit döner sermaye ek ödemesi yapılan hekimlerden 

yapılan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kesintilerinin Kurumunuza ne şekilde aktarıldığı, 

Kurumunuzda bu konu ile ilgili teknik alt yapının hazırlanıp hazırlanmadığı, hekimlerden yapılan 

kesintilerin yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra emekli olan hekimlerin emekli aylıklarına yansıtılıp 

yansıtılmadığı konusunda gerekli bilgilerin paylaşılmasını dileriz.   

 

 

Saygılarımızla,    

 

                                                                                                                     

Op. Dr. M. Ceyhun BALCI 

Genel Sekreter  

İzmir Tabip Odası 


