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DAVANIN ÖZETİ
: Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, Fevzipaşa Aile Sağlığı Merkezinde aile
hekimi olarak görev yapan davacı tarafından, 210 ihtar puanına ulaştığından bahisle sözleşmesinin feshine
ilişkin Tekirdağ Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nce tesis edilen 04/03/2022 tarih ve 2965 sayılı işlemin; ihtar
puanlarına karşı gerekli itirazların yapıldığı ve dava açıldığı, hali hazırda devam eden üç adet dava
bulunduğu, eksik soruşturma yapıldığı, mevzuata ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali
istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ
:Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi, Fevzipaşa Aile Sağlığı Merkezinde aile
hekimi olarak görev yapan davacının özellikli izlenimleri yapmaması nedeniyle yapılan incelemeler
sonucunda, verilen ihtar puanlarının 01.01.2020-.31.12.2021 sözleşme döneminde 210 ihtar puanına ulaştığı
tespit edilmesi üzerine sözleşmesinin feshedildiği, ihtar puanlarına karşı açılan davalarda Tekirdağ 2. İdare
mahkemesinin 2021/1040, 2021/1041, 2021/1042, 2021/1043 esas sayılı dosyalarında iptal kararları
verildiği ve toplam 120 ihtar puanın iptal edilmesi üzerine 08.04.2021 tarih ve 4586 sayılı Olur ile davacının
göreve iade edildiği, davanın konusuz kaldığı iddialarıyla davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Tekirdağ 1. İdare Mahkemesi'nce, duruşma için önceden belirlenen 19/07/2022
tarihinde davacı vekili Av. Fatih Özkan ile davalı idare vekili Av. M. A. K'ın geldiği görülerek, gelen
taraflara usulüne göre söz verilip açıklamaları dinlenildikten sonra dava dosyası incelendikten sonra işin
gereği görüşüldü;
Dava, Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, Fevzipaşa Aile Sağlığı Merkezinde aile hekimi olarak görev
yapan davacı tarafından, 210 ihtar puanına ulaştığından bahisle sözleşmesinin feshine ilişkin Tekirdağ
Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nce tesis edilen 04/03/2022 tarih ve 2965 sayılı işlemin iptali istemiyle
açılmıştır.
30/06/2021 günlü, 31527 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme
Yönetmeliği'nin "Sözleşmenin ihtaren sona erdirilmesi" başlıklı 11. maddesinde, yönetmeliğin ekinde yer
alan fiilleri işlediği tespit edilen aile hekimi ve sözleşmeli aile sağlığı çalışanına Müdürlüğün, halk sağlığı
hizmetlerinden sorumlu başkanınca, tespitin Bakanlık tarafından yapılması halinde Bakanlıkça yazılı ihtar
yapılacağı, sözleşmeli aile hekimi veya aile sağlığı çalışanına, ihtarın tebliğinden itibaren savunma yapması
için yedi gün süre verileceği, yapılan savunmalar uygun görülmediği takdirde veya süresi içinde savunma
yapılmaması durumunda ihtar puanı verileceği, bir sözleşme dönemi içerisinde herhangi bir fiilin ikinci ve
devam eden ihlallerinde, ihtar puanının iki kat olarak uygulanacağı, ihtar puanı kendisine tebliğ edilen ilgili
aile hekimi ve aile sağlığı çalışanının, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde ilgisine göre il sağlık
müdürü yahut bakan yardımcısı nezdinde itiraz edebileceği, bir sözleşme dönemi içinde verilen ihtar
puanlarının iki yüz puana ulaşması halinde sözleşmenin, il sağlık müdürü tarafından sona
erdirileceği, bu madde hükümleri gereğince sözleşmesi ihtaren sona erdirilen aile hekimi ve aile sağlığı
çalışanının, bir yıl süreyle sözleşmeli aile hekimi veya aile sağlığı çalışanı olmak üzere başvuruda
bulunmayacağı, ihtarı gerektiren fiilin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde gerekli
işlemin başlatılarak, takip eden altı ay içerisinde sonuçlandırılmasının esas olduğu, ihtarı gerektiren fiillerin
işlendiği tarihten itibareniki yıl içinde ihtar puanı verilmemesi halinde ihtar puanı verme yetkisinin
zamanaşımına uğrayacağı düzenlendikten sonra, "Aile hekimliği uygulamasında uygulanacak ihtar puanı
cetveli" başlıklı Ek 3. maddesinde "Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmamak" fiilini işleyenlerin on
(10) ihtar puanı ile cezalandırılacağı, yine "Mesai dışı hizmet ve/veya nöbete mazeretsiz gelmemek"
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eyleminin karşılığının ise yirmi (20) ihtar puanı olduğu hükmüne yer verilmiştir
Dosyanın incelenmesinden; Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi, Fevzipaşa Aile Sağlığı Merkezinde aile
hekimi olarak görev yapan davacının özellikli izlenimleri yapmaması nedeniyle yapılan incelemeler
sonucunda, verilen ihtar puanlarının 01.01.2020-31.12.2021 sözleşme döneminde 210 ihtar puanına ulaştığı
tespit edildiğinden bahisle Tekirdağ Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün 04/03/2022 tarih ve 2965 sayılı işlemi
ile sözleşmesinin feshine karar verilmesi üzerine anılan işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı
anlaşılmaktadır.
Olayda; Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, Fevzipaşa Aile Sağlığı Merkezinde aile hekimi olarak görev
yapan davacının özellikli izlenimleri yapmadığından bahisle verilen ihtar puanlarına karşı dört ayrı dava
açtığı, Tekirdağ 2. İdare Mahkemesinin E:2021/1040, E:2021/1041, E:2021/1042, E:2021/1043 sayılı
dosyalarında iptal kararları verildiği ve toplam 120 ihtar puanın iptal edilmesi üzerine davalı idarenin
08.04.2021 tarih ve 4586 sayılı Olur ile davacının göreve iade edildiği, 11.04.2022 tarihinde Fevzipaşa Aile
Sağlığı Merkezi 5902014 nolu aile hekimliği biriminde göreve başlatıldığı ve dava konusu işlemin
dayanağının ortadan kalktığı anlaşılmakla, Tekirdağ Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün 04/03/2022 tarih ve
2965 sayılı sözleşmenin feshine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna
varılmıştır.
Ayrıca, davalı idare tarafından, Tekirdağ 2. İdare Mahkemesinin 2021/1040, 2021/1041, 2021/1042,
2021/1043 esas sayılı dosyalarında iptal kararları verildiği ve toplam 120 ihtar puanın iptal edilmesi üzerine
08.04.2021 tarih ve 4586 sayılı olur ile davacının göreve iade edildiğinden bahisle davanın konusuz kaldığı
ileri sürülmekte ise de, davacı aile hekiminin göreve iade tasarrufunun, yargı kararlarının uygulanması
tahtında ve bakılan davanın ikame tarihinden sonra gerçekleştiği görülmekle usule ilişkin itiraz yerinde
görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan ve davacı tarafından
karşılanan 486,90-TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca duruşmalı işler için
belirlenen 3.890,00-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin
talep edilmemesi halinde kararın kesinleşmesinden sonra re'sen davacıya iadesine, kararın tebliğinden
itibaren 30 gün içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere
19/07/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Başkan Vekili
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216749

YARGILAMA GİDERLERİ
Başvurma Harcı :
Karar Harcı
:
Y.D. Harcı
:
Vekalet Harcı
:
Posta Gideri
:

80,70 TL
80,70 TL
133,00 TL
11,50 TL
181,00 TL

TOPLAM

486,90 TL

:
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