
GEREKÇE 
 
7146 sayılı Yasa’nın 4. Madde gerekçesinde de belirtildiği üzere “Tabip ve diş hekimi emeklilerinin emekli 

aylıkları, aldıkları eğitimlerle ve yürüttükleri hizmetle mütenasip olmaktan çok uzaktır ve muadillerinin çok 
gerisindedir. Örneğin, öğretim üyesi, hâkim, subay gibi meslek mensuplarının emekli aylıklarının yaklaşık yarısı 
kadar emekli aylığı almaktadırlar.”  

Bu sorunun giderilebilmesi amacıyla 7146 sayılı Yasa ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti  Emekli Sandığı 
Kanunu’nda yapılan değişiklikle 5434 sayılı Kanununa göre tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak 
emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olanlara belirli koşullarda emekli aylıklarına ek ödeme 
yapılacağı düzenlenmiş ise de bu düzenleme sadece 5434 sayılı Yasa kapsamındaki kamu görevlileri için hak 
yaratmıştır. 16.06.2022 tarihli 7411 sayılı Kanun ile aynı hükümlerin 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 2008 yılından itibaren bu Yasanın 4/c maddesine tabi olarak kamu 
idarelerinde görev yapanlar hakkında da uygulanacağı düzenlenmiştir. Ancak konuya ilişkin iki kez düzenleme 
yapıldığı halde, hizmet akdi ile işveren tarafından çalıştırılarak ve hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve 
hesabına bağımsız çalışarak emekli olanlar bu haktan yararlandırılmamıştır.  

Bugün bu gruptaki emekli hekim ve diş hekimi emekli aylıkları yoksulluk ve hatta açlık sınırının altında 
kalmıştır. Hekim ve diş hekimlerinin aldıkları eğitimin niteliği, çalışma koşullarının zorluğu,  üstlendikleri 
sorumluluğun ağırlığı, sundukları hizmetin nerede ve nasıl sunulursa sunulsun kamu hizmeti niteliğinde olduğu 
hususları birlikte değerlendirildiğinde, insanca yaşamaya elverişli gelire kavuşabilmeleri yolunda atılacak adımlardan 
birisi olarak hizmet akdi ile işveren tarafından çalıştırılarak ve hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve 
hesabına bağımsız çalışarak emekli olanların da emekli aylıklarına ilaveten ek bir ödeme yapılması öngörülmektedir.  
 

TASLAK MADDE - 
 
MADDE – 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na aşağıdaki Ek Madde 

eklenmiştir.  
 
“EK MADDE 24- (1) Bu Kanunun 4/a ve 4/b maddelerine tabi sigortalılar ile bu kanunun yürürlüğe 

girmesinden önce 506 sayılı Kanun ve 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalılardan malullük, vazife malullüğü ve yaşlılık 
aylığı bağlanmış olan tabip ve diş tabipleri ile bu kişilerden ölenlerin hak sahiplerine ilgili mevzuatına göre her ay 
ödenen aylıklarıyla birlikte, uzman tabipler için asgari ücretin %75 artışlı hali, tabipler için  asgari ücretin %50 artışlı 
hali  tutarında ek ödeme yapılır.” 

 
Veya 

 
MADDE – 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun Ek Madde 84’ün  7. Fıkrasındaki 

“5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının” ibaresinden sonra gelmek üzere “(a), (b) ve” ibaresi 
eklenmiştir.1  

 
Veya  
 
MADDE – 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun Ek Madde 84’ün  1. Fıkrasındaki 

“Bu Kanuna göre tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife 
malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan tabip ve 
diş” ibaresinden sonra gelmek üzere “tabipleri ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) 
ve (c) bendi kapsamında emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanan tabip ve diş” ibaresi eklenmiş2; 
maddenin 7. fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.  

1 Madde metninin şu şekilde olması öngörülmektedir:  “Yukarıdaki hükümler 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bendi kapsamındaki sigortalılar ile hak sahipleri hakkında ilgisine göre uygulanır.” 
2 Madde metninin şu şekilde olması öngörülmektedir:  “Bu Kanuna göre tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas 
alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine 
hak kazanamamış olan tabip ve diş tabipleri ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bendi 
kapsamında emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanan tabip ve diş tabiplerinden ilgili mevzuatına göre uzman 

                                                      



olanlara (26.000) gösterge rakamının, uzman olmayanlara (20.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu 
bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılır. 

                                                                                                                                                                                             


