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DAVACI : 
VEKİLİ : 
DAVALI : KEBAN KAYMAKAMLIĞI  Keban/ELAZIĞ
DAVANIN ÖZETİ : Keban Aile Sağlığı Merkezi X No'lu Aile Hekimliğinde aile hekimi 
olarak görev yapan davacı tarafından, 2020 Yılı Ocak ayı "Acil Doktor Nöbet Listesi"nin; görev 
yaptığı aile sağlığı merkezinin entegre sağlık hizmetinin sunulduğu bir sağlık tesisi olduğu, ilçede 
bulunan toplum sağılğı merkezinde nöbet tuttuğu, 5258 sayılı Kanun'da, aile hekimlerine 657 sayılı 
Kanunun ek 33 üncü maddesinde belirtilen yerlerde haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri 
dışında nöbet görevi verilebiceğinin belirtildiği, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'nin 
10.maddesinde de hafta içi sekizer saat, hafta sonu onaltı saatten fazla olmamak üzere haftalık 30 
saatten fazla nöbet tutturulamayacağının belirlendiği, görevli bulunduğu aile sağlığı merkezinde 
08:00-17.00 saatleri arasında gündüz mesaisini icra ettiği, nöbet listesinde belirtilen günlerde de 
17.00-08.00 saatleri arasında 15 saat nöbet tuttuğu, ertesi gün sabah ise izin kullanmaksızın 
mesaiye devam ettiği, insanın doğasına ve hayatın olağan akışına aykırı olan bu durumun 
tahammül sınırlarını aştığı iddia edilerek iptaline karar verilmesi istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ : Savunma verilmeyip, bilgi belge sunulmuştur.

TÜRK  MİLLETİ  ADINA
Karar veren Elazığ 1. İdare Mahkemesi'nce gereği görüşüldü:
Dava, Elazığ ili, Keban ilçesi, X No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak görev 

yapan davacı tarafından, Toplum Sağlığı Merkezi bünyesinde tutulmak üzere hazırlanan 2020 Yılı 
Ocak ayı Acil Nöbet listesinin iptali istemine ilişkindir.

5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu'nun 3. maddesinde, "...Aile hekimlerine ve aile sağlığı 
elemanlarına ihtiyaç halinde 657 sayılı Kanun'un Ek 33. maddesinde belirtilen yerlerde haftalık 
çalışma süresi ve mesai saatleri dışında nöbet görevi verilir. Bunlara entegre sağlık hizmeti sunulan 
merkezlerde artırımlı ücretten yararlananlar hariç olmak üzere, 657 sayılı Kanun'un Ek 33. maddesi 
çerçevesinde nöbet ücreti ödenir. " hükmü yer almaktadır.

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'nin "Çalışma saatleri" başlıklı 10.maddesinde; "(1) 
Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları tam gün esasına göre çalışırlar. ... (4) Aile hekimlerine ve 
aile sağlığı elemanlarına ihtiyaç halinde 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinde belirtilen 
yerlerde haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında nöbet görevi verilir. Bunlara entegre 
sağlık hizmeti sunulan merkezlerde artırımlı ücretten yararlananlar hariç olmak üzere, 657 sayılı 
Kanunun ek 33 üncü maddesi çerçevesinde nöbet ücreti ödenir. Nöbete ilişkin planlama aile 
hekimliği uygulamasında aksamaya mahal vermeyecek şekilde yapılır ve hafta içi sekizer saat 
hafta sonu ise on altı saatten fazla olmamak üzere haftalık 30 saatten fazla nöbet tutturulamaz. 
Aile hekimliği çalışanlarına tuttukları nöbetler karşılığında ilgili kurumlarca nöbet ücreti ödenir. 
İhtiyaç halinin tespiti, illerin sağlık personeli doluluk oranı, nüfus, coğrafi koşulları, 
sosyo-ekonomik ve kültürel özellikleri, nöbet tutulacak sağlık tesisinin il veya ilçe merkezine 
uzaklığı gibi kriterler göz önünde bulundurulmak suretiyle Kurum tarafından belirlenir." kuralına 
yer verilmiştir.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı'nca 6745 sayılı Kanunun 
59.maddesi ile değişen 5258 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasının kinci 
cümlesindeki 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinde belirtilen yerlerde haftalık çalışma süresi 
ve mesai saatleri dışında nöbet görevi verileceğine ilişkin düzenlemeye ilişkin olarak hazırlanan 
2016/16 sayılı Genelgesinde aile hekimlerinin aile sağlığı merkezi dışında tutacakları nöbetlere 
ilişkin ilkeler belirlenmiştir. Buna göre; Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 10 uncu 
maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde yürütülecek olan nöbet hizmetlerinde, aile hekimi ve aile 
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sağlığı elemanına nöbet planlamasının hafta içi sekiz saat ve gece 24.00'e kadar hafta sonu ise on 
altı saatten fazla olmamak üzere, mesai saatleri ve çalışma süresi (haftalık 40 saat) dışında 
yapılacağı düzenlemesine yer verilerek Yönetmelik hükmü tekrar edilmiştir.

Yukarıda alıntısı yapılan mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden; aile 
hekimlerine 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinde belirtilen yerlerde haftalık çalışma süresi 
ve mesai saatleri dışında nöbet görevi verilebileceği, nöbete ilişkin planlamanın aile hekimliği 
uygulamasında aksamaya mahal vermeyecek şekilde yapılacağı ve hafta içi sekizer saat hafta sonu 
ise on altı saatten fazla olmamak üzere haftalık 30 saatten fazla nöbet yazılamayacağı 
anlaşılmaktadır. 

Dava dosyasının incelenmesinden; Elazığ ili, Keban ilçesi, 2 nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde 
aile hekimi olarak görev yapan davacı tarafından, Toplum Sağlığı Merkezi bünyesinde tutulmak 
üzere hazırlanan 2020 yılı Ocak ayı Acil Nöbet listesinde kendisine Yönetmelik ve Tebliğ ile 
belirlenen saatin üzerinde nöbet görevi verildiği iddiası ile iptali talebi ile bakılmakta olan davanın 
açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, dava konusu Keban İlçesi Toplum Sağlığı Merkezi 2020 Yılı Ocak ayı Acil Nöbet 
listesine bakıldığında, davacıya hafta içi nöbetlerinin yazıldığı, nöbet saatleri toplamının haftalık 30 
saatten az olduğu görülmekle birlikte mesai bitimi saat 17:00'de başlayıp ertesi sabah mesai 
başlangıcına kadar (08:00) devam ettiği ve bu duruma göre aile hekimi olan davacı tarafından hafta 
içi nöbetlerinin 15 saat olarak tutulduğu görülmüştür.

Bu durumda, aile hekimliği hizmetlerinin aksamasına engel olmak amacıyla mevzuatla 
getirildiği anlaşılan ve hafta içi sekiz saat ve gece 24.00'e kadar şeklinde sınırlamaya tabi olan 
nöbet görevinin, davacıya tevdiinde yukarıda yer verilen mezkur düzenlemelere aykırı davranıldığı 
görüldüğünden, davaya konu 2020 Yılı Ocak ayı Acil Nöbet listesinin hukuka uygun olmadığı 
sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 249,55 TL 
yargılama gideri ile hüküm tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne göre belirlenen 
1.700,00 TL vekâlet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin 
önceden talep edilmemesi halinde kararın kesinleşmesini takiben davacıya re'sen iadesine, kararın 
tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Gaziantep İdare Mahkemesi nezdinde istinaf 
kanun yolu açık olmak üzere 12/06/2020 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.

Başkan

 101856
 

Üye

 194998
 

Üye

YARGILAMA GİDERLERİ :
Başvurma Harcı : 44,40 TL 
Karar Harcı : 44,40 TL 
Y.D. Harcı : 73,10 TL 
Vekalet Harcı : 6,40 TL 
Posta Gideri : 81,25 TL 

TOPLAM : 249,55 TL 


