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Kamuoyunda bilinen ad�: Tam Gün Yasa Tasar�s�. 

Resmi ad�: Üniversite ve Sa�l�k Personelinin Tam Gün Çal��mas�na ve Baz� Kanunlarda De�i�iklik Ya-
p�lmas�na Dair Kanun Tasar�s� 

TTB olarak fark ettik ki hekimler tasar�n�n neleri içerdi�ini yeteri kadar bilmiyorlar.  

Tasar�da neler var, hekimlere/sa�l�k çal��anlar�na neler getiriyor? 

Ad�ndan da anla��laca�� gibi bir torba yasa. Bir ba�ka deyi�le “tam gün”e geçi�in d���nda ba�ka madde-
ler de var: 

-zorunlu mesleki sorumluluk sigortas� 

-radyoloji çal��anlar�n�n çal��ma sürelerinin uzat�lmas� gibi. 

“Tam gün” tasar�s�ndaki  maddelerin ruhu ve ortak hedefi bellidir: 

Tasar�n�n tam gün anlay��� hekimi kamu ya da özelde (e�er mümkün olsa) günde 24 saat 
çal��t�rmakt�r. Bu mutlaka bilinmeli, çünkü halka daha iyi sa�l�k hizmeti sunmak amac�yla da getiril-
di�i kamuoyuna ifade edilen bir tasar�n�n bu anlay��� endi�e verici. Ancak tasar� içerisinde yukar�da 
belirtilen zorunlu mesleki sorumluluk sigortas�n�n da yer almas� hekimlerin nas�l bir k�skaca sokulmak 
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istendi�ini gösteriyor. Elbette ayn� zamanda tasar� sahiplerinin de sa�l�k alan�nda daha az hata yap�lma-
s� diye bir hedeflerinin olmad��� ortaya ç�k�yor. Aç�k ki uzun süre çal��ma hata riskini artt�ran temel un-
surlardand�r.    

Tasar�n�n hekimlerle ilgili ücret baz�nda iddias� 

-maa�larda iyile�tirme, 

-emekli maa�lar�nda iyile�tirme ve  

-nöbet ücretlerinde iyile�tirme yap�ld���d�r.  Bro�ürde bu ba�l�klara ili�kin gerçekler, ayr�nt�l� hesaplama-
larla aç�klanmaktad�r.  

Bu yasa tasar�s� TBMM Sa�l�k, Aile, Çal��ma ve Sosyal ��ler Komisyonu’ndan 26 Haziran 2009 tarihin-
de geçti. Bir ba�ka ifadeyle TBMM’de Genel Kurulda görü�ülmeyi bekliyor. TBMM’nin 1 Ekim’de aç�la-
ca�� göz önüne al�n�nca yeni yasama döneminde her an ç�kabilir.  

TTB olarak do�ru bilginin hep birlikte yürütece�imiz etkinlikler için bir ön �art oldu�unu biliyoruz. Eylül 
ay�ndan ba�layarak çal��malar�m�z� her alanda ve düzeyde sizlerin kat�l�m�yla gerçekle�tirdi�imiz takdir-
de arzu etti�imiz sonuçlar� elde edece�imizden ku�ku duymuyoruz. Hekimler olarak taleplerimizin bütü-
nüyle makul ve kar��lanabilir oldu�undan eminiz. 

TÜRK TAB�PLER� B�RL��� 
MERKEZ KONSEY� 
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TBMM Sa�l�k, Aile, Çal��ma ve Sosyal ��ler Komisyonu’nun  
26 Haziran 2009 tarihinde kabul etti�i tasar�da neler var? 

 

� Kamu kurulu�lar�nda çal��an bütün hekimlere tam gün çal��ma zorunlulu�u ve bu görevlerin d���nda 
meslek icras� yasa�� (6. madde) 

� Üniversite ve Sa�l�k Bakanl��� hastaneleri aras�nda belli bir süre ile ya da belli vakalar için kar��l�kl� 
görevlendirme, sa�l�k kurulu�lar�n� ortak kullanma (1. ve 10. madde) 

� Özel sa�l�k kurulu�lar�nda çal��an, muayenehanesi olan hekimlerin, birden fazla sa�l�k kurulu�unda 
çal��mas�n�n s�n�rland�r�lmas� (6. madde) 

� Sabit döner sermaye ödemesine ili�kin 2. madde ile ilave emekli primi ödenmesi ve bu ödemenin 
emekli maa��na yans�t�lmas� (14. Madde)  

� Döner sermayeli kurulu�larda mesai d��� çal��maya döner sermayeden ek ödeme yap�lmas� (1. ve 4. 
maddeler) 
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� TSK sa�l�k kurulu�lar�nda çal��an asker ve sivil hekimlere sa�l�k hizmeti tazminat� ödenmesi (11. 
madde) 

� Telif ücretlerinin döner sermayeye gelir kaydedilmesi (2. madde) 

� Nöbet saat ücretlerinin %66,6 oran�nda artt�r�lmas�, ücreti ödenecek nöbet süresinin ise ayl�k 80 
saatten 130 saate ç�kar�lmas� (�yonla�t�r�c� radyasyonla i�lem yap�lan yerlerde çal��anlar�n haftal�k 
çal��ma süresinin 25 saatten 35 saate ç�kar�lmas�) (9. madde) 

� Bütün hekimlerin zorunlu mesleki sorumluluk sigortas� yapt�rmas�, primlerin 1/2 oran�nda hekim ve 
kurum taraf�ndan ödenmesi (7. madde) 

� Üniversitede özel hasta muayenesini ve ö�retim üyelerinin serbest çal��mas� yasa ç�kt�ktan 1 y�l son-
ra yürürlü�e girmesi (Madde 6-18). 

� Döner Sermayeli Sa�l�k Kurulu�lar�’n�n kurumsal olarak i�yeri hekimli�i yapmalar�na olanak sa�-
lanmas� (7. madde). 

� Belediye ve kurum hekimlerinin as�l görevlerinin d���nda i�yeri hekimli�i yapabilmesi (7. Madde). 

düzenlendi. 
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Tasar� ile hekimlere ne tür çal��ma s�n�rlamalar� getirildi? 

 

a) Kamu kurum ve kurulu�lar�nda çal��an hekimler, yaln�zca kamu da çal��abilecektir. Muayenehane 
açamayacak, i�yeri hekimli�i vb. sözle�meli ek bir meslek icras�n� yapamayacakt�r. Ancak belediye 
ve kurum hekimleri mesai d���nda i�yeri hekimli�i yapabilecektir. 

b) SGK ile anla�mal� olan sa�l�k kurulu�lar�nda ve vak�f üniversitelerinde veya bir kamu kurulu�u ile 
sözle�mesi olan sa�l�k kurulu�unda çal��an hekimler yaln�zca bu tür kurulu�larda çal��abilecektir. Bu 
tür kurulu�larda çal��anlar k�smi zamanl� da çal��sa muayenehane açamayacakt�r.  

c) SGK’ya hizmet satmayan özel sa�l�k kurulu�lar� ve vak�f üniversitelerinde veya muayenehanesinde 
çal��an hekimler yaln�zca bu tür kurulu�larda birden fazla yerde çal��abilecektir. Muayenehanesi 
olan hekimler, paras�n� cebinden ödeyen hastalar�n� SGK ile anla�mal� kurumlarda tedavi edebile-
cektir. 
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“Sabit döner sermaye ödemesi” nedir ?  

 

� Hekime her ay maa�� ile birlikte pe�in ödenecek döner sermaye ek ödemesidir. 

� O ay döner sermayeden hekime yap�lacak ödemeden dü�ülecektir.  

� Döner sermaye ödemesi yoksa ya da sabit döner sermaye ödemesinden az ise sabit döner sermaye 
ödemesi geri al�nmayacakt�r. 

� Ayl�klara ili�kin hükümler uygulanaca��ndan çal���lmasa da ödenecektir. 

� Sabit döner sermaye ödemesinden gelir vergisi ve brüt tutar�n�n %20’si tutar�nda emeklilik için prim 
kesilecektir. 
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Sabit döner sermaye ödemesi bütün sa�l�k personeline  
ödenecek midir? 

 

Hay�r, bütün sa�l�k personeline ödenmeyecektir. 

 

Ödeme alacak olanlar: 

� Sa�l�k Bakanl���’na ba�l� döner sermayesi bulunan sa�l�k kurumlar�nda çal��an hekim ve  
di� hekimleri. 

 

Ödeme alamayacak olanlar: 

� Sa�l�k Bakanl���’nda çal��an hekim d��� personel, 

� T�p fakültelerinin hekim dahil bütün çal��anlar�, 

� Kurum ve belediye hekimleri. 
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Sabit döner sermaye ödemesi nas�l hesaplanacakt�r? Sabit döner sermaye ödemesi nas�l hesaplanacakt�r? 

 
 

En yüksek devlet memuru 
ayl���n�n ek gösterge dahil 

tutar�n�n 

  

 
Pratisyen hekim  

 
%180’i  

 
Uzman hekim 

 
%335’i  

 
Klinik �efi 

 
%410’u 

olarak hesaplanacakt�r. En yüksek devlet memuru ayl��� 1 Temmuz 2009’a kadar 508,30 TL,  olarak hesaplanacakt�r. En yüksek devlet memuru ayl��� 1 Temmuz 2009’a kadar 508,30 TL,  
1 Temmuz 2009’dan sonra 531,24 TL’dir. 1 Temmuz 2009’dan sonra 531,24 TL’dir. 
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Bu durumda sabit döner sermaye ödemesinin tutar� nedir? 

 

Unvan/ 
kadro derece 

Oran 

Sabit döner 
sermaye ek 

ödeme tutar� 
(brüt) 

Emeklilik 
primi 

Gelir vergisi 

Sabit döner 
sermaye  

ek ödeme  
tutar� 
(net) 

Mevcut maa�
(net) * 

Pratisyen 
hekim 1/4 

%180 915 183 183 549 1.450 

Uzman 
hekim 1/4 

%335 1.703 341 354 1.008 1.625 

Klinik �efi 1/4 %410 2.084 417 467 1.200 1.806 

 

*Sa�l�k Bakanl���’n�n aç�klamalar�na göre 
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Sabit döner sermaye ödemesi hekimin toplam gelirinde  
art�� yap�yor mu? 

 

Hay�r, yapm�yor. 

� Pratisyen hekimin döner sermaye ödemesi ayl�k 549 TL den, 

� Uzman hekimin 1.008 TL’den dü�ük de�il ise  

toplam gelirlerde bir art�� yapmamaktad�r. Aksine kesilecek emeklilik primi ve zorunlu mesleki sorumlu-
luk sigortas� nedeniyle gelir azalmaktad�r.  
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Mevcut döner sermaye ödemelerinde art�� yap�yor mu? 

 

Yapm�yor. Çünkü; 

� Döner sermaye gelirlerinden personele da��t�lacak gelirin üst s�n�r�n�n oran� de�i�memektedir.  

� Hastanelerin geliri artmad��� takdirde personele da��tacaklar� pay da artmayacakt�r.  

� SGK taraf�ndan belirlenen hizmet bedellerinin dü�ürülmesi ya da global bütçeleme uygulamas� ne-
deniyle döner sermaye gelirlerinin azalmas� halinde ek ödemelerde azalma olacakt�r.  
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Mevcut döner sermaye ödemeleri tavan miktar�ndan m� yap�lmaktad�r? 

 

Sa�l�k Bakanl���’nda çal��an hekimler için; 

Sa�l�k Bakanl��� aç�klamalar�na göre  hekimlerin ald��� ayl�k ortalama ek ödeme 4.300,00 TL 

Hekimlerin TTB’ye gönderdi�i bordrolara göre Mart 2009 döner sermaye ödemesi 2.070,67 TL 

1/4 ’ündeki bir uzman hekimin ayl�k Döner Sermaye Tavan Miktar�   8.659,14 TL* 

 

Görüldü�ü üzere Sa�l�k Bakanl��� aç�klamalar�na göre de hekimler �u andaki tavan miktar�n�n ancak 
yar�s�n� alabilmektedir.  Gelir artmadan ya da personele döner sermayeden ayr�lan pay oran� artmadan 
döner sermayeden ek ödemenin artmayaca�� aç�kt�r. 

*(Döner Sermaye Tavan Miktar� = maa� + yan ödeme + ek gösterge + özel hizmet tazminat� x %.. 

1/4 Uzman hekim: 80,26 + 49,20 + 192,62 + 914,94 x %700 = 8.659,14  (tavan miktar�)) 
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Mevcut döner sermaye ödemeleri tavan miktar�ndan m� yap�lmaktad�r? 

T�p Fakültelerinde çal��an hekimler için; 

T�p fakültelerinde de döner sermaye gelirleri ile döner sermaye gelirlerinden personele aktart�lacak oran 
artmad��� sürece ek ödemelerde art�� olmayacakt�r. Döner sermaye ek ödemesinin tavan oranlar�n�n 
artt�r�lmas� gelirleri artt�rmayacakt�r. 

Unvan/kadro 
derece 

Oran D.S. ek ödeme 
tavan� (Brüt)* 

Katsay� 
14.00’dan sonraki gelir  

getirici katk�s� dolay�s�yla  
verilecek pay tavan�(Brüt)* 

Prof. Dr. 1/4   
(23 y�ll�k hekim) 

%200 2.998,08 TL 10 14.990,40 TL 

Doç. Dr. 1/4    
(15 Y�ll�k hekim) 

%200  2.537,84 TL 10 12.689,20 TL 

Ara�. Gör.     
(2 Y�ll�k hekim) 

%200 1.483,82 TL   

 
*Brüt ek ödeme ücreti tavan� = Ayl�k + ek gösterge + yan ödeme + üniversite ödene�i +  
 e�itim-ö�retim ödene�i + tazminat  
 (makam, görev, temsil tazminat� hariç) x %200 

*14.00’den sonraki özel hasta tedavisi ücret tavan� = Ayl�k + ek gösterge + yan ödeme + üniversite ödene�i + e�itim-
ö�retim ödene�i + tazminat (makam, görev, temsil tazminat� hariç) x 10 
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Tasar�ya göre hekim gelirlerinde art�� yapt��� söylenen  
di�er düzenlemeler nelerdir? 

 

Mesai d��� çal��mada ek ödeme ve  nöbet ücretleridir. 

 

 

Mesai d��� çal��mada ek ödemeyi kimler alabilir? 

 

a. Sa�l�k Bakanl���na ba�l� döner sermayesi bulunan sa�l�k kurulu�lar�nda çal��an hekimler ile 

b. T�p Fakültelerinde çal��anlar hekimler 
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Mesai d��� çal��mada ek ödeme tavan miktarlar� nedir? 

 

Sa�l�k Bakanl���’nda çal��an hekimler yönünden: 

 

Tasar�da mesai d��� çal��ma halinde ek ödeme yap�laca�� belirtilmi�tir. Nöbet hizmetleri için ise ek öde-
me yap�lmayacak olup, nöbetler için belirlenen saat ücreti ödenecektir. Ek ödemeye  bir tavan s�n�r�  
getirilmi�tir. Bu tavan s�n�r�  normal döner sermaye ödemesine ili�kin tavan oranlar�n�n yüzde 30’udur. 

Madde uyar�nca bir ayl�k döner sermaye ek ödemesi 2.070,67 TL olan 1/4 uzman hekim için: Mesai 
d��� çal��ma ek ödeme tavan� 2.597,74 TL’dir. 

 

(Maa� (80,26) + yan ödeme(49,20) + özel hizmet tazminat�(914,94) + ek gösterge(192,62)=1237,02 x %700 =  
tavan ek ödeme matrah� (8.659,14) x%30= 2.597,74 TL) 
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Mesai d��� çal��mada ek ödeme tavan miktarlar� nedir? 

 

T�p Fakültelerinde çal��an hekimler yönünden: 

 

Mesai d��� çal��ma ek ödeme üst s�n�r� ö�retim üyeleri yönünden normal döner sermaye ek ödeme ta-
van oranlar�n�n yüzde 50’si, di�erleri için yüzde 20’sidir. 

Bu düzenleme uyar�nca ayl�k döner sermaye ödemesi 1.743,89 TL olan 1/4 bir profesör doktor için 
mesai d��� çal��mada tavan ek ödeme miktar�  5.996,16 TL’dir. 

 

(Maa� (80,26)+yan ödeme(0)+üniversite ödene�i(1.092,84)+ek gösterge(283,58)+e�itim-ö�retim ödene�i (42,36) = 
1.499,04  x %800 = tavan ek ödeme matrah� (11.992,32) x %50 = 5.996,16 TL.) 
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Bu mesai d��� döner sermaye ek ödeme tavanlar�n� alabilmesi için  
hekimlerin ne kadar ek mesai yapmas� gerekir? 

Gelirin türü Çal���lan süre Elde edilen gelir 
 Mesai içi döner sermaye ek ödemesi 22 i� günü günde 9 saat  4.300,00* 

 Mesai d��� döner sermaye ek ödemesi  
22 i� günü günde 5,5 saat  

2. 597,74 

 Maa�  1.450,00 
 Mesai içi ve mesai d��� toplam çal��ma 
süresi 

22 i� günü günde 14,5  saat 8.347,74 

*Sa�l�k Bakanl���’n�n yay�mlad��� ortalama maa� ve döner sermaye ödemelerine ili�kin veriler dikkate al�nm��t�r.  

 

Bu durumda Sa�l�k Bakanl���’n�n aç�klad��� ortalama ek ödeme miktarlar�n� geçerli kabul edersek orta-
lama ödemeyi alan bir uzman hekim 22 i� günü boyunca günde 14,5 saat çal���rsa mesai d��� ek ödeme 
tavan miktar�n� alabilecektir. Ancak çok iyi bilinmektedir ki pek çok hekim Sa�l�k Bakanl��� taraf�ndan 
aç�klanan miktarlar�n alt�nda döner sermaye ek ödemesi almaktad�r. Üstelik saatine 5 lira 59 kuru� öde-
nece�i belirtilen ayl�k 130 saatlik nöbet süresi için mesai d��� döner sermaye ek ödemesi yap�lmayacak-
t�r. Bu nedenle de hekimler, yedi gün, günde 24 saat çal��sa da Sa�l�k Bakanl���’n�n aç�klad��� rakamlar� 
alamayacakt�r. 
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Tasar� ile nöbet ücretleri ne kadar artt�r�lm��t�r?  

Uzman tabibin nöbet saat ücreti 3 lira 21 kuru�tan 5 lira 35 kuru�a ç�kar�lm��t�r. 

Tasar�da ücreti ödenecek ayl�k nöbet süresi 80 saatten 130 saate ç�kar�lmaktad�r. Nöbet saat ücretlerinin 
hesaplanmas�nda kullan�lan gösterge rakamlar�nda yap�lan art��lar tabloda gösterilmi�tir. 

  Gösterge 
 a) Klinik �efi, �ef yard�mc�s�, ba�asistan, uzman tabiplere  60’dan 100’e 

 b) Tabip, tababet uzmanl�k mevzuat�nda belirtilen dallarda, bu mevzuat hükümlerine 
 göre uzmanl�k belgesi alan tabip d��� personel, ayn� dallarda doktora belgesi alanlar  

55’den 90’a 

 c) Di� tabibi 50’den 80’e 
 ç) Mesleki yüksek ö�renim görmü� sa�l�k personel 40’dan 60’a 

 d) Lise dengi mesleki ö�renim görmü� sa�l�k personeli 30’dan 50’ye  
artt�r�l�yor. 

 
Tasar�da yap�lan bu art��la  uzman tabibin nöbet saat ücreti 3,21 TL iken 5.35 TL’ye ç�kar�lmaktad�r. 
Tasar� bu haliyle yasala��rsa 2009 y�l� ikinci yar�s� için nöbet saat ücreti 5,59 TL olacakt�r. Gösterge art�� 
oranlar� %66.6’d�r. Oysa Sa�l�k Bakanl��� gerçek d��� bir biçimde nöbet ücreti art��lar�n�n %145 ile 
%185 aras�nda oldu�unu aç�klamaktad�r. 

*Nöbet saat ücreti = gösterge x ayl�k katsay�s� (Katsay�;1/1/2009-30/6/2009  döneminde 0,053505, 1/7/2009-
31/12/2009 döneminde ise 0,05592’dir) 
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Kurum ve belediye hekimlerine yönelik tasar�da ne var?  

 

Mesai d���nda i�yeri hekimli�i yapma olana�� tan�n�yor.  

Tasar�, kurum hekimleri için “gelirini artt�rmak istersen ikinci bir i�te çal��abilirsin” diyor.  

Bu durum asl�nda yasan�n “ruhuna” ayk�r�d�r.  

��yeri hekimli�inin özelliklerini göz ard� etmenin yan�s�ra döner sermayeli kurulu�lar üzerinden hizmet 
sat�laca��n� belirterek bu alan� da tamamen bir kaosa sürüklüyor.  

Oysa ki kurum ve belediye hekimleri de “Türk Silâhl� Kuvvetleri kadrolar�nda bulunan tabiplere ek 
ödeme verilemedi�inden…” diye gerekçelendirilen duruma bütünüyle uymaktad�r ve do�rudan sa�l�k 
hizmetleri tazminat� verilebilir.  
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Uzman askeri hekimlerin maa�lar�na yap�lacak ilave sa�l�k hizmeti  
tazminat� art��lar� ne kadar? 

Unvan / rütbe  
(Uzman tabipler) 

Mevcut maa�� 
Tam Gün Yasas�yla 
Öngörülen Sa�l�k  

Hizmetleri Tazminat� 
Yeni maa��* 

Tu�general 4.258 2.663 6.921 
K�demli albay 3.750 2.547 6.297 
Albay 3.421 2.542 5.963 
Yarbay 2.945 2.404 5.349 
Binba�� 2.541 2.267 4.808 
K�demli yüzba�� 2.240 2.064 4.304 
K�demli üste�men 2.088 1.855 3.943 
Te�men 1.937 1.652 3.589 
 
*Sa�l�k Bakanl���’nca en üst oranlar al�narak hesaplanm��t�r. Hangi oranda ödeme yap�laca�� Genelkurmay ve Maliye Bakanl�-
��’n�n görü�ü al�narak Milli Savunma Bakanl��� taraf�ndan belirlenecektir.  

Tasar�; ‘Sa�l�k Hizmetleri Tazminat�” gibi ayn� mesle�i icra edenlerin tamam�na uygulanmas� gereken bu 
tazminat� da hem dü�ük belirliyor hem de yaln�zca tavan oran� belirleyerek gerçekte ödenecek miktar�n 
belirlenmesini hükümete b�rak�yor. 
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Tasar� emekli maa�lar�nda art�� yap�yor mu? 

Hay�r, yapm�yor. 

Emeklilikle ilgili 14. madde; 
� Yaln�zca Sa�l�k Bakanl���’nda döner sermayesi bulunan sa�l�k kurulu�lar�nda çal��an hekim ve di� 

hekimlerini kaps�yor.  
� Emekli hekimleri, t�p fakültesi çal��anlar�n�, kurum hekimlerini, belediye hekimlerini ve di�er sa�l�k 

personelini kapsam�yor. 
� Sabit döner sermaye ödemesinin brüt tutar�n�n  %20 ‘si oran�nda prim kesintisi yap�yor. 
� Y�ll�k olarak ödenen ilave primin bir y�ll�k tutar�n�n belli bir oran�n� emekli maa��na ekliyor.  
� Ödenen prim; emekli ikramiyesi, i� sonu tazminat� vb. ödemelerde dikkate al�nm�yor. 
� Hekim, 5510 Say�l� Kanunun 81. maddesinin (a) bendine göre % 20 olan “Malûllük, ya�l�l�k ve 

ölüm sigortalar� priminin sigortal� pay� olan % 9'una ilave olarak  % 11 i�veren hissesini de öde-
mekle yükümlü tutuluyor. 

� Oysaki kamu görevlilerinin maa�lar�ndan bütün sigorta türleri için kesilen toplam emekli kesene�i 
ise 5434 say�l� Emekli Sand��� Kanunu’nun 14. maddesi uyar�nca,  emeklilik kesene�ine esas ayl�k-
lar�n�n  %16’s�d�r. 

Tasar� hekimlere zorunlu bireysel emeklilik sigortas� getiriyor. Üstelik sigorta primini çok 
al�yor, ilave emeklilik ödemesini ise dü�ük tutuyor. 
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Emeklilik için ödenen primin emekli gelirine yans�mas�na  
ili�kin formül nedir? (14. Madde)1 

 

(Ayl�k ücret x 12)x Güncelleme katsay�s�2 

           x 30 x %2 (360 gün için) 

Prim ödenen gün say�s� 

 
 

                                                      
1 “…ilave olarak ödedikleri her y�la ait sigorta prim matrah�n�n, kazanc�n ait oldu�u y�ldan itibaren söz konusu ayl�k veya geliri talep etti�i 
tarihe kadar geçen y�llar için her y�l gerçekle�en güncelleme katsay�s� ile güncellenerek bulunan kazançlar toplam�n�n, ilave prim ödedikleri gün 
say�s�na bölünmesi sonucu bulunacak ortalama günlük kazanc�n otuz kat�n�n, ilave prim ödedikleri gün say�s�n�n her 360 günü için %2’si 
oran�nda bulunacak tutarda ilave ayl�k ödenir…” 
2 Güncelleme Katsay�s�: (%10,06 x %100)+(%-13,8 x%30)+1 
Güncelleme Katsay�s� her y�l�n Aral�k ay�na göre Türkiye �statistik Kurumu taraf�ndan aç�klanan en son temel y�ll� tüketici fiyatlar� genel indek-
sindeki de�i�im oran�n�n % 100'ü ile sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi has�la geli�me h�z�n�n % 30'unun toplam�na (1) tam say�s�n�n ilave edilmesi 
sonucunda bulunan de�eri ifade etmektedir. 
Türkiye �statistik Kurumu taraf�ndan aç�klanan en son temel y�ll� tüketici fiyatlar� genel indeksindeki de�i�im oran� Aral�k 2008 itibariyle 
%10.06’d�r. Sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi has�la geli�me h�z� (al�c� fiyatlar� ile) 2009 ilk döneminde -%13.8’dir. Bu de�erleri esas ald���m�zda 
güncelleme katsay�s� 1,0604’dür.   
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Bir y�l prim ödenmesi halinde emekli ayl���na ilave edilecek miktar  
ne kadard�r? 

 

 

Unvan/kadro/derece Y�ll�k ilave prim ödemesi  Emekli ayl���nda yapaca�� art��  

Pratisyen hekim 1/4 2.196 TL 19,40 TL 

Uzman hekim 1/4 4.248 TL 36,11 TL 

Klinik �efi 1/4 5.004 TL 44,19 TL 
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30 y�l prim ödenmesi halinde emekli ayl���na ilave edilecek miktar  
ne kadard�r? 

 

 

Unvan/kadro/derece �lave prim ödeme süresi Emekli ayl���nda yapaca�� art��

Pratisyen hekim 1/4 30 y�l 741 TL 

Uzman hekim 1/4 30 y�l 1.370 TL 

Klinik �efi 1/4 30 y�l 1.688 TL 
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Di�er kamu çal��anlar� bak�m�ndan durum nas�ld�r? 

1. s�n�fa ayr�lm�� yüksek yarg� mensubu yarg�c�n net maa�� 5.269,83 TL’dir. 

 

Bordro örne�i: 

�ST�HKAKLAR TOPLAMI 

Emeklilik Kesene�i 447,73 
Yarg� Ödene�i 574,47 
K�stas Ayl��� 5.744,65 

 

KES�NT�LER TOPLAMI 

Gelir Vergisi 507,04 %25 Giri� Art�� 0,00 
K. 146,16 Damga Vergisi 37,91 

Emekli Kesene�i (Devlet%20) 447,73 Emeklilik Kesene�i  
(Ki�i %16) 

358,18 

 

�stihkaklar toplam� – kesintiler toplam� = 6.766,85 – 1.479,02 = 5.269,83 net maa� 

Hakim emekli maa�lar� ise 3.000 – 3.200 TL aral���nda bulunmaktad�r. 
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Sabit döner sermaye ödemesinden emeklilik prim kesenekleri  
ne kadard�r? 

 

TBMM Sa�l�k, Aile, Çal��ma ve Sosyal ��ler Komisyonu görü�melerinde da��t�lan belgelere göre; 

Ünvan/ 
kadro 
derece 

Oran 
Ek ödeme tutar� 

(brüt) 
Emeklilik 

primi 
Gelir vergisi 

Ek ödeme tutar� 
(net) 

Pratisyen 
hekim 1/4 

%180 915 183 183 549 

Uzman 
hekim 1/4 

%335 1.703 341 354 1.008 

Klinik �efi 1/4 %410 2.084 417 467 1.200 
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Tasar� malpraktis davalar�na kar�� hangi gerekçelerle  
Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortas� getiriyor? 

 

Tasar� hekim, di� hekimi ve hekim olmamakla birlikte t�pta uzmanl�k mevzuat�na göre uzman olanlar�n 
mesleki sorumluluk sigortas� yapt�rmas�n� zorunlu k�l�yor.  

Bu zorunlulu�un neden getirildi�i tasar� gerekçesinde �öyle aç�klan�yor: 

� Hasta ve devlet hekimden tazminat� tahsil etmekte güçlük çekmektedir. 

� Tasar� ile tazminat ödenmesinde ya�anan zorluklar ortadan kald�r�lacakt�r. 

� Zarar görenler haklar�na daha çabuk ve tam olarak kavu�acakt�r. 

� Devlet bak�m�ndan da bir güvence olu�acakt�r. 
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Di�er ülkelerde uygulama örnekleri nas�ld�r? (Tasar� Gerekçesinden) 

� �sveç’te sa�l�k personelinin t�bbi müdahalesi sonucu olu�abilecek zarara kar�� sigortay� çal��t��� sa�l�k 
kurulu�u yapt�r�yor ve gerekli bedeli sa�l�k kurulu�u ödüyor. 

�  Finlandiya’da sigortay� sa�l�k kurulu�u yapt�r�yor primi de kurulu� ödüyor, sa�l�k çal��anlar� ödeme 
yapm�yor.  

� Fransa’da kamuda çal��an hekimlerin mesleki sorumluluk sigortas� primleri çal��t�klar� kurum tara-
f�ndan ödeniyor. 

� Macaristan’da kamuda çal��an sa�l�k çal��anlar�n�n primleri Devlet taraf�ndan ödeniyor. 
� �ngiltere’de t�bbi malpraktis sonucu tazminat� gerektiren bir zarar oldu�unda Ulusal Sa�l�k Sistemi 

(NHS) çal��anlar�n tüm sorumlulu�unu üstleniyor. Türkiye’de oldu�u gibi çal��andan ödedi�i paray� 
geri tahsil etmiyor. 

� �rlanda’da, Devlet taraf�ndan finanse edilen bir sistem olu�turularak  tazminat talepleri Sa�l�k Ba-
kanl��� bütçesinden kar��lan�yor. 

� Avusturya’da sosyal sigorta sistemi içerisinde ödeme yap�l�yor, ancak hastanenin aç�k kusuru oldu-
�u durumlarda do�rudan hastane bütçesinden ödeme yap�l�yor, yine sa�l�k personeli ödeme yap-
m�yor.  

� Estonya’da da sa�l�k kurulu�lar� çal��anlar�na sorumluluk sigortas� yapt�r�yor ve primlerini kurulu�lar 
ödüyor.  
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Tasar� gerekçesinde yer alan bu bilgiler �����nda yap�lan  
düzenleme nas�ld�r? (8. Madde) 

 

 

“Ek Madde 12- Kamu sa�l�k kurum ve kurulu�lar�nda çal��an tabipler, di� tabipleri ve t�pta uzmanl�k 
mevzuat�na göre uzman olanlar, t�bbî kötü uygulama nedeniyle kendilerinden talep edilebile-
cek zararlar ile kurumlar�nca kendilerine yap�lacak rüculara kar�� sigorta yapt�rmak zo-
rundad�r. Bu sigorta priminin yar�s� kendileri taraf�ndan, di�er yar�s� döner sermayesi bulunan kurum-
larda döner sermayeden, döner sermayesi bulunmayan kurumlarda kurum bütçelerinden ödenir.”  
 

Bu haliyle tasar� kamusal bir fon yerine özel sigortac�l�k tercihini yaparak hem kamuya hem de hekimle-
re a��r ek mali yükler getirmektedir.  



�  �  �  “TAM GÜN” YASA TASARISI     �  �  � 32 

Verilen ülke örnekleri ile yap�lan düzenleme uyumlu mu? 

 

Verilen hiçbir ülke örne�inde sa�l�k kurulu�unda, özellikle de kamuda çal��an hekimler mesleki sorumlu-
luk sigortas� ödememektedir. Sa�l�k hizmeti s�ras�nda do�an zararlar ve varsa sigorta primlerinin tamam� 
kurumlar taraf�ndan ödenmektedir. Ancak tasar� gerekçesinde hem kamu kurumunda çal���p hem de 
zorunlu sigorta primi ödeyen hekimlerin neden dünyada yaln�zca Türkiye Cumhuriyeti vatanda�� he-
kimler olaca�� aç�klanmamaktad�r.  

Hizmet sunum �artlar�n�, sa�l�k ekibinin üyelerini, t�bbi cihaz ve donan�m�, tedavi edecekleri hastalar� ve 
i� yo�unlu�unu kendilerinin belirlemedikleri bir ortamda, do�acak zararlar� hekimlere kar��latman�n 
neresinin ça�da� ve insanc�l oldu�u da aç�klanmamaktad�r. 

Özel sigortac�l��� te�vik etmek, sigorta kurulu�lar�na kaynak aktarmak ad�na hekimler ve sa�l�k hizmetleri 
kaosa sürüklenmektedir. 

Di�er ülke deneyimlerinde oldu�u gibi; hatalar� cezaland�ran de�il ortadan kald�rmay� hedefleyen, sa�-
l�k sisteminin sorunlar�ndan hekimleri sorumlu tutan de�il onlar� sorunlar�n çözümüne ortak eden, has-
talar� mahkeme kap�lar�nda süründüren de�il, zararlar�n� insanca kar��layan kamusal bir çözüme git-
memiz zorunludur.  




