
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN,
YAKLAŞIK OLARAK İKİ YILLIK EMEKLİ MAAŞLARI GERİ İSTENEN,

EMEKLİ AİLE HEKİMLERİ ADINA
ÖRNEK DAVA AÇTIK.

Sosyal Güvenlik Kurumu göndermeye başladığı yazılar ile, hekimlerden, aile
hekimliğine başladıkları tarihten itibaren aldıkları emekli maaşlarını geri
ödemesini/iade etmesini istemeye başladı.

İlk tebliğ edilen yazılarda, hekimlerden sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle
çalışma dahil olmak üzere, yeniden çalışıp çalışmadıkları, çalışmış iseler çalışılan
kurumun resmi/özel kurum olup olmadığını 15 gün içerisinde bildirmeleri istenmişti.

Bu yazıların ardından, 5335 sayılı Kanun’un 30. maddesine atıf yapılarak, yeniden
göreve girdikleri gerekçesiyle, geriye dönük borç çıkartılarak tebliğ edilmeye
başlandı ve borcun 15 gün içinde ödenmemesi halinde yasal takibata geçileceği
bilgisi verildi.

Yazıları müteakip, aile hekimlerinin emekli aylıkları kesildi. Hatta bankalardan,
hekimlere ait mevduat hesaplarındaki tutarları SGK’ya iade etmeleri dahi istendi.

İstanbul Tabip Odasının çağrısı ile emekli aile hekimleriyle yapılan toplantılar
sonucunda, konunun yargıya taşınmasına ve emsal dava açılmasına karar
verilmişti.

Hukuk Büromuz tarafından hem emekli aylığı kesilen, hem de geriye dönük (aile
hekimi olarak göreve başladığı tarihe kadar) borç çıkartılan başvurucu bir hekim
adına dava açıldı.

Davada özetle;

 Aile hekimliğinin, 5335 sayılı Kanun’un 30. maddesinin 2. fıkrasında sayılan
kadro, pozisyon veya görevlerden olmadığı, aile hekimlerinin maddede sayılan
daire, idare, belediye, kurum, kuruluş, üst kurul, birlik, iktisadi teşebbüs, ortaklık,
müessese veya işletmede çalışmadıkları,

 5258 sayılı Kanun’a göre aile hekimliği uygulamasının, 657 sayılı Kanun ve
diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hükümleri dışında bir sözleşme
ilişkisi getirdiği,

 Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin aile hekimliğini, idarenin
hekimlerden hizmet satın aldığı, hekimlerin muayenehane benzeri özel bir birim
işlettikleri bir hizmet olarak düzenlediği,

 Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görüş
yazısında da ASM’lerin faaliyet alanı ve statüsü bakımından ayakta teşhis ve
tedavi yapılan özel sağlık kuruluşu gibi değerlendirildiğinin görüldüğü,

 İstanbul Valiliği tarafından 2886 sayılı Kanun’a göre yapılan demirbaş satış
ihalesi ile aynı Kanun uyarınca hazırlanan kira sözleşmelerinin de hizmet satın
alma kuralları çerçevesinde düzenlendiği,



 Sağlık Bakanlığı’nın, aile hekimlerinin -tıpkı muayenehanesi olan hekimler
gibi- zorunlu mesleki mali sorumluluk sigortalarının tamamını kendilerinin
ödeyeceklerini düzenlediği,

 275 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde aile hekiminin, işveren/kendi
işyeri olan kişi olarak nitelendirildiği,

 Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın da, aile hekimliği uygulamasını
“Sözleşmeli Personel” değil, “Hizmet Alımları” ekonomik kodu içerisinde
değerlendirdiği,

 Emekli aile hekimlerinin de, 1,5 yıldır devam ettiği üzere, sosyal güvenlik
destek primi kesilmek suretiyle emekli aylıkları kesilmeden çalışabilecekleri,

 Zaten aksi durumda 1,5 yıldır kesilen aylık 400-TL civarındaki primlerin
emekli aile hekimlerine iade edilmesi gerektiği,

 Kaldı ki yerleşiklik kazanmış yargı içtihatlarında; yokluk, açık hata,
memurun gerçek dışı beyanı veya hilesi hallerinden biri bulunmadığı koşulda,
hatalı ödemenin ancak, dava açma süresi içinde geri alınabileceğinin belirtildiği
ve tüm bu sürelerin geçtiği,

 Netice olarak Anayasa’nın 123. maddesine göre idarenin kuruluş ve
görevleriyle bir bütün olduğu, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İstanbul
Valiliği’nin düzenleme ve uygulamaları ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nun
uygulamasının örtüşmesi gerektiği,

belirtilerek, emekli aylığının kesilmesi ve borç çıkartılması işlemlerinin
yürütmesinin durdurulması ve iptali talep edildi.
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