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İSTİNAF BAŞVURUSUNDA
BULUNAN (DAVALI) : BALIKESİR VALİLİĞİ
VEKİLİ : AV. MESUT ÇORBACIOĞLU
 -UETS[35397-97937-53312]

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

İSTEMİN 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 ve 3825 sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davada;
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,  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,  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  gerekçesiyle  dava  konusu  işlemin  iptali  yolunda  Balıkesir  2.  İdare
Mahkemesince verilen 11/11/2020 tarih, E:2020/288, K:2020/929 sayılı kararın; davacının
usulüne uygun olarak izin talebinde bulunmadığı izin verilmemesine rağmen işe gelmediği
soruşturmayla sabit olduğundan dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri
sürülerek istinaf yoluyla kaldırılması istemidir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Savunma verilmemiştir.

TÜRKMİLLETİADINA

Karar  veren  İzmir  Bölge  İdare  Mahkemesi  Altıncı  İdare  Dava  Dairesince;  dava
dosyasında  yer  alan  bilgi  ve  belgeler  incelenerek  gereği  görüşüldü:
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2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun "İstinaf" başlıklı 45. maddesinde, "...
İstinaf, temyizin şekil ve usullerine tabidir.

Bölge idare mahkemesi,  yaptığı inceleme sonunda ilk derece mahkemesi kararını
hukuka  uygun  bulursa  istinaf  başvurusunun  reddine  karar  verir.  Karardaki  maddi
yanlışlıkların  düzeltilmesi  mümkün ise  gerekli  düzeltmeyi  yaparak aynı  kararı  verir..."
kuralına  yer  verilmiştir.

Dosyadaki belgeler ile başvuru dilekçesindeki iddiaların incelenmesinden, istinaf
başvurusuna konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu, kararın kaldırılmasını gerektirecek
yasal bir sebebin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle;
- Balıkesir 2. İdare Mahkemesince verilen 11/11/2020 tarih, E:2020/288, K:2020/929

sayılı karara karşı yapılan istinaf başvurusunun reddine,
- aşağıda ayrıntısı gösterilen yargılama giderlerinin istinaf isteminde bulunan üzerinde

bırakılmasına, yatırılan posta gideri avansından artan tutarın Mahkemesince yatırana iadesine,
- 22/04/2021 tarihinde oy birliğiyle kesin olarak karar verildi.

Başkan
CAVİT ERDEM

37840

Üye
KÜRŞAT URAL
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Üye
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HAŞAL
42963

İstinaf Yargılama Giderleri:
Posta Gideri : 65,00-TL
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