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DAVACI : FEVZİ TURGUT
VEKİLİ : AV. AYDAN ZEYBEK DEMİR
 -UETS[16925-29468-99981]

DAVALI : BALIKESİR VALİLİĞİ
VEKİLİ : AV. MESUT ÇORBACIOĞLU
 Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü Hukuk Bürosu
 Bahçelievler Mah. 289. Sok. Altıeylül/BALIKESİR

DAVANIN ÖZETİ  :  Balıkesir ili,  Altıeylül ilçesi,  19 no.lu aile sağlığı merkezinde aile
hekimi  olarak  görev yapan davacı  tarafından,  13.11.2019-15.11.2019 tarihleri  arasında
görevinde olmadığı gerekçesiyle 30 ihtar ceza puanı verilmesi ilişkin Balıkesir İl  Sağlık
Müdürlüğü'nün 03.02.2020 tarih E.582-119 sayılı işlemine yapılan itirazın reddine ilişkin
Balıkesir Valiliği İl İdare Kurulu'nun 19.02.2020 tarih 3825 sayılı işleminin; savunma hakkı
kısıtlanarak ceza verildiği, incelemecinin tarafsız olmayan ilçe sağlık müdürü tarafından
yapıldığı,  izin  taleplerinin  idareye  iletildiği,  idarenin  izinden  haberdar  olduğu,  form
düzenleme yetkisi bulunmayan il  sağlık müdürlüğünce oluşturulan formla izin talebinde
bulunulmadığı gerekçesiyle izin talebinin işleme alınmadığı, izin talep edilen tarihlerde 2
vekil hekim bırakıldığı, yedek vekil hekim bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı,
takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı şekilde kullanıldığı ileri sürülerek
iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Davalı idare vekili tarafından, 13.11.2019 tarihinde davacının
mesai saatinde yerinde bulunmadığının tespit edilmesi nedeniyle yapılan inceleme neticesinde
13-14-15 Kasım 2019 tarihlerinde izinsiz olarak işe gelmediğinden bahisle 30 ihtar puanı ceza
ile tecziyesine karar verildiği, davacıdan formla izin başvurusu yapmasının istenilmesine
rağmen formun kullanılmaması ve belirlenen vekil hekimin de yedeğinin belirlenmesinin
idarenin işleyişine aykırı olduğu, form imzalanmadan görev başından ayrılan davacıya ceza
uygulanmasının hukuka aykırı olmadığı belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRKMİLLETİADINA

Karar  veren  Balıkesir  2.  İdare  Mahkemesi'nce  duruşma  için  önceden  belirlenip
taraflara tebliğ edilen ve 10.11.2020 tarihinde yapılan duruşmaya davacı vekili Av. Aydan
Zeybek Demir ve davalı  idare vekili  Av.  Hatice Şimşek Işık'ın geldiği  görülerek,  gelen
taraflara usulüne uygun söz verilip açıklamaları dinlendikten ve duruşma yapıldıktan sonra,
dava dosyası incelenmek suretiyle işin esası hakkında gereği  görüşüldü:

Dava,Balıkesir ili, Altıeylül ilçesi, 19 no.lu aile sağlığı merkezinde aile hekimi olarak
görev yapan davacı tarafından, 13.11.2019-15.11.2019 tarihleri arasında görevinde olmadığı
gerekçesiyle  30  ihtar  ceza  puanı  verilmesi  ilişkin  Balıkesir  İl  Sağlık  Müdürlüğü'nün
03.02.2020 tarih E.582-119 sayılı işlemine yapılan itirazın reddine ilişkin Balıkesir Valiliği İl
İdare Kurulu'nun; 19.02.2020 tarih 3825 sayılı işleminin iptali istemine ilişkindir.
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5258 sayılı  Aile  Hekimliği  Kanunu'nun "Personelin statüsü ve mali  haklar"
başlıklı 3/12. maddesinde "Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının yıllık izinleri, yıl
içinde çalışılan süre ile orantılı olmak ve ait olduğu sözleşme döneminde kullanılmak üzere
otuz  gündür.  Ayrıca  beş  gün  kongre  ve  seminer  izni  ile  yıllık  izin  bitiminden  sonra
mazeretleri  nedeniyle  beş  gün  idari  izin  verilebilir..."  hükmünü  içermektedir.

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'nin "İzinler" başlıklı 11. Maddesinde "(1)
Sözleşme ile çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları; yıllık, mazeret ve hastalık
izinlerini 24/12/2010 tarihli ve 2010/1237 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak
Ödemeler  ile  Sözleşme  Usul  ve  Esasları  Hakkında  Yönetmelikte  belirtilen  hükümler
çerçevesinde kullanırlar. (2) Sözleşmeli olmayan aile hekimi ve aile sağlığı elemanları, aile
hekimliği hizmeti verdikleri müddetçe, izinler bakımından asli statülerine ilişkin mevzuata
tâbidir." hükmüne yer verilmiştir.

 Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'nin "İzinler" başlıklı Geçici 4.
Maddesi  "(1) Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının izin haklarına yönelik kanuni
düzenleme yapılıncaya kadar sözleşmeli aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının izinleri
hakkında bu maddedeki usul ve esaslar uygulanır.  (2) Sözleşmeli  olarak çalıştırılan aile
hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının yıllık izin süreleri otuz gündür. Mali yıl başladıktan
sonra sözleşme imzalayarak göreve başlayan aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarına, mali
yılsonuna kadar çalışacakları sürenin bir yıllık çalışma süresine oranının, yıllık izin süresi ile
çarpılması suretiyle bulunacak süre kadar yıllık izin verilir, hesaplamada kesirler tama iblağ
edilir. Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları tarafından kullanılmayan izin süreleri bir
sonraki sözleşme dönemine aktarılamaz. Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile
sağlığı elemanlarına mazeretleri sebebiyle yıllık izninin bitiminden sonra beş gün daha izin
verilebilir  .....  (6)  Belgelendirilmesi  kaydıyla  Türkiye  Halk  Sağlığı  Kurumunca  veya
müdürlükçe aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına kongre,  konferans,  seminer ve
sempozyum gibi bilimsel içerikli etkinliklere katılım için bir mali yılda en fazla beş gün izin
verilebilir. (7) İzin vermeye ve hastalık raporlarını izne çevirmeye müdürlük yetkilidir. Aile
sağlığı  elemanlarının  izinlerinde  veya  görevlendirmeleri  öncesinde  aile  hekimi
bilgilendirilir....", "Hizmet içi eğitim ve görevlendirme" başlıklı 8. maddesinde "... (2)
Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimi veya aile sağlığı elemanı, izinli veya raporlu olduğu
süre  içinde,  5  inci  maddede  belirtilen  şartları  taşıyan  hekim ya  da  sağlık  personeli  ile
anlaşarak  hizmetin  görülmesini  geçici  olarak  sağlar.  Bu  anlaşma,  müdürlükçe  uygun
görülmesi hâlinde uygulanır. Bu mümkün olmadığı takdirde müdürlükçe geçici aile hekimi
veya geçici  aile sağlığı  elemanı görevlendirilir.  Birden fazla birimi bulunan aile sağlığı
merkezlerinde, aynı aile sağlığı merkezinde görev yapan diğer sözleşmeli aile hekimleri veya
aile sağlığı elemanlarından görevlendirme yapılır. Ancak görevlendirme yapılacak sözleşmeli
aile hekimi ve aile sağlığı elemanı bulunmadığı takdirde müdürlükçe sözleşmeli aile hekimliği
çalışanları dışından görevlendirme yapılır.", hükümleri yer almakta olup,yönetmelik ek-2'de
yer verilen Aile Hekimliği Uygulamasında Uygulanacak İhtar Puanı Cetveli'nde "İzinsiz
işe  gelmemek (işe  gelmediği  her  gün için)"  fiilinin  10 ihtar  puanı  ile  cezalandırılacağı
belirtilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden,  Balıkesir ili, Altıeylül ilçesi, 19 no.lu aile sağlığı
merkezinde  aile  hekimi  olarak  görev  yapan  davacı  tarafından  Balıkesir  İl  Sağlık
Müdürlüğü'ne 04.11.2019 tarihli  dilekçe ile  başvurularak,  13-14-15 Kasım'da kongreye
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katılacak olmasından dolayı 3 günlük izne ayrılacağı, bu tarihlerde yerine vekaleten Dr. S.B'in
görev yapacağı, herhangi bir sebeple vekalet edemediği takdirde Dr.Ö.D'ın vekalet edeceğinin
belirtildiği, Balıkesir Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nün 08.11.2019 tarih E.67 sayılı yazısı ile
davacının yapılacak olan kongreye 13-15 Kasım tarihleri arasında senelik iznine mahsuben
katılmasının  uygun görüldüğü,  vekalet  edebilecek aynı  ASM'de  görevli  sadece  bir  aile
hekimine vekalet bırakılarak yazı ekinde gönderilen Aile Hekimi İzin ve Vekalet Formunun
doldurularak onaylanmak üzere gönderilmesi gerektiği, Müdürlük tarafından onaylanmadan
vekalet bırakıp ayrılması durumunda hakkında gerekli inceleme yapılarak sonucuna göre
cezai  işlem  yapılacağının  bildirildiği,13.11.2019  tarihinde  yapılan  mesaidenetiminde
davacının yerinde bulunmaması üzerine düzenlenen 24.12.2019 tarihli inceleme raporu ile
davacının Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü'nce standart olarak hazırlanıp ilde görev yapan tüm
aile  hekimlerince  izin  taleplerinde  kullanılan  "Aile  Hekimi  İzin  ve  Vekalet  Formu"nu
imzalayıp onay için  İl  Sağlık  Müdürlüğü'ne  göndermeyerek,  Aile  Hekimleri  Ödeme ve
Sözleşme Yönetmeliği'nin Geçici 4. maddesi gereğince izin almadan ve izni onaylanmadan
13.11.2019, 14.11.2019 ve 15.11.2019 tarihlerinde görevi başında olmadığı, bu nedenleAile
Hekimleri  Ödeme  ve  Sözleşme  Yönetmeliği'nin  ek-2  Aile  Hekimliği  Uygulamasında
Uygulanacak İhtar Puanı Cetveli'nde yer alan "izinsiz işe gelmemek" fiilini işlediği sabit
olduğundan bahisle her gün için 10 ihtar puanı olmak üzere 30 ihtar puanı ile tecziyesine
karar verilmesinin teklif edildiği, davacıya13.11.2019-15.11.2019 tarihleri arasında görevinde
olmadığı  gerekçesiyle  30  ihtar  ceza  puanı  verilmesine  ilişkin  Balıkesir  İl  Sağlık
Müdürlüğü'nün 03.02.2020 tarih E.582-119 sayılı  işleminin tesis  edildiği,  anılan işleme
yapılan itirazın Balıkesir Valiliği İl İdare Kurulu'nun 19.02.2020 tarih 3825 sayılı işlemi ile
reddi üzerine iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlıkta,  izin vermeye yetkili  makam olan il  sağlık müdürlüğü'ne kongreye
katılacak olduğundan bahisleyerine vekalet edecek iki hekim ismi bildirilmek suretiyle 13-15
Kasım 2019 tarihleri için davacı tarafından izin başvurusunda bulunulduğu, Balıkesir İl Sağlık
Müdürlüğü'nün  08.11.2019  tarih  E.67  sayılı  yazısı  ile  senelik  iznine  mahsuben
kongreyekatılmasının uygun görüldüğünün bildirildiği, bununla birlikte vekalet edecek tek
hekim ismi bildirilmesi ve Aile Hekimi İzin ve Vekalet Formu doldurularak onaylanmak
üzere il  müdürlüğüne gönderilmesinin istenildiği anlaşılmaktadır. Davacı tarafından izin
başvurusunda bulunulduğu, Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da uygun bulunduğu
belirtilmesine karşın, izin başvurusunun Aile Hekimi İzin ve Vekalet Formu doldurularak
yapılmadığından dolayı izin başvurusunun yapılmadığı, dolayısıyla davacının izinsiz olarak
işe gelmediği belirtilerek ihtar puanı ile ceza verildiği görülmektedir. Olayda, mevzuatta yer
almayan ve mevzuat hükümlerine göre doldurulması zorunlu kılınan bir form niteliğinde
olmayan,  uygulamada birlik  sağlanması  için Balıkesir  Valiliği  Halk Sağlığı  Müdürlüğü
tarafından  oluşturulduğu  anlaşılan  Aile  Hekimi  İzin  ve  Vekalet  Formunun
doldurulmamasının,  davacı  tarafından  yapılan  izin  talebinin  geçersiz  sayılmasını
gerektirmeyeceği açık olup, izin başvurusunda bulunan ve senelik iznine mahsuben kongreye
katılmasının uygun olduğu kendisinebildirilen davacıya izinsiz olarak işe gelmediğinden
bahisle ceza uygulanmasında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 196,60-
TL  yargılama giderinin ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca duruşmalı işler için
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belirlenen 2.590,00-TL vekalet ücretinin davalı idarece davacıya verilmesine, artan posta
ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden
itibaren 30 gün içerisinde İzmir Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere,
11/11/2020 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.

Başkan
ALPER ERGÜDER

119397

Üye
ÖZLEM BAŞA ŞAHİN

195022

Üye
ENES POLAT

216770

YARGILAMA GİDERLERİ :
Başvurma
Harcı :

54,40 TL

Karar Harcı : 54,40 TL

Vekalet Harcı : 7,80 TL

Posta Gideri : 80,00 TL

TOPLAM : 196,60 TL


