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İSTİNAF BAŞVURUSUNDA BULUNAN
(DAVALI) : Keban Kaymakamlığı
VEKİLİ : 

KARŞI TARAF (DAVACI) : 
VEKİLİ : Av. Servet AKTAN

İSTEMİN ÖZETİ : Keban Aile Sağlığı Merkezi 2 No'lu Aile Hekimliğinde aile hekimi 
olarak görev yapan davacı tarafından, 2020 Yılı Ocak ayı "Acil Doktor Nöbet Listesi"nin iptali isteğiyle açılan 
davada; 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 ilgili 
mezkur  düzenlemelere aykırı davranıldığı gerekçesiyle, Elazığ 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 12/06/2020 tarih 
ve E:2019/950, K:2020/408 sayılı "dava konusu işlemin iptali" kararının; hukuka aykırı olduğu, yazılan 
nöbetlerin mevzuata ve hukuka uygun olduğu, söz konusu acil nöbetlerinin Aile Hekimliği Uygulama 
Yönetmeliğinin 10/5.fıkrası hükümlerine göre düzenlendiği, ancak dava konusu işlemin 657 sayılı Kanunun ek 
33.maddesi gerekçe gösterilerek iptal edildiği, bu maddenin aile hekimlerine kendi birimleri dışında verilecek 
nöbet görevleri ile ilgili olduğu, entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde tutulan nöbetler için aile 
hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına nöbet ücreti ödenmediği ve nöbet izni verilmediği, sözleşme imzalayan 
aile hekimlerinin bu şartları kabul ederek sözleşmelerini imzaladığı ileri sürülerek istinaf yoluyla incelenip 
kaldırılması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : İstinaf yoluyla incelenen kararın hukuka uygun olduğu belirtilerek, 
istemin reddine karar verilmesi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

Karar veren Gaziantep Dördüncü İdari Dava Dairesi'nce, dosyadaki tüm bilgi ve belgeler, 2577 sayılı 
İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca incelenerek işin gereği görüşüldü;

Elazığ 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 12/06/2020 tarih ve E:2019/950, K:2020/408 sayılı karar hukuka 
uygun bulunduğundan, istinaf başvurusunun reddine, aşağıda dökümü yapılan istinaf yargılama giderinin 
istinaf yoluna başvuran taraf üzerinde bırakılmasına, posta giderine karşılık yatırılmış olan avanstan artanın 
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 333. maddesi uyarınca mahkemesince ilgili tarafa re'sen 
iadesine, 2577 sayılı Kanun'un 45. maddesinin 6. fıkrası uyarınca temyiz yolu kapalı olmak üzere (kesin 
olarak), 30/09/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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İstinaf Yargılama Gideri :
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Posta Gideri :   75,00 TL
Toplam : 75,00 TL A/B


