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TEMYĠZ EDEN (DAVACI) :  

VEKĠLĠ : Av. Güldal Beyazağaç Tuncel 
 

Paşabağı Mah. 765. Sok. 1. Durmaz Apt. No:1/3 

Haliliye / Şanlıurfa 

 
KARġI TARAF (DAVALI) : Şanlıurfa Valiliği 

VEKĠLĠ : Av. Mustafa Culfa 
 

İl Sağlık Müdürlüğü - Haliliye / Şanlıurfa 

 

ĠSTEMĠN KONUSU : ġanlıurfa 1. Ġdare Mahkemesince verilen 26/ 05/2016 

günlü, E:2015/580, K:2016/651 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle, 2577 sayılı İdari 

Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden 

ibarettir. 

 
YARGILAMA SÜRECĠ : 

 

Dava Konusu Ġstem : Dava; Şanlıurfa İli, Viranşehir İlçesi,  ..............Aile Sağlığı 

Merkezinde aile hekimi olarak görev yapan davacı tarafından, aile hekimliği biriminin (A) 

grubundan (C) grubuna düşürülmesine ilişkin Şanlıurfa Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün 

31/03/2015 günlü, 80079142/104.01 sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır. 

Ġlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : ġanlıurfa 1. Ġdare Mahkemesinin temyize 

konu kararıyla; davacının esnek mesai kriterine uymadığının 23/12/2014 tarihi itibarıyla tespit 

edildiği, durumun kendisine 12/01/2015 tarihinde tebliğ edilerek konuyla ilgili olarak savunmasının 

istenilmesi nedeniyle durumdan haberdar olduğu ve 16/01/2015 tarihinde savunma verdiği, 

gruplandırma iptaline ilişkin dava konusu işlemin 17/04/2015 tarihinde tebliğ edildiği, esnek mesai 

kriterinin (A) ve (B) grubu aile hekimleri için geçerli olduğu, davacının ise bu hususa riayet 

etmediği görüldüğünden, davacının grubunun (C) olarak tespit edilmesi yönündeki dava konusu 

işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. 

 
TEMYĠZ EDENĠN ĠDDĠALARI : Davacı tarafından, dava konusu grup düşürme işleminden 

önce kendisine itiraz ve savunma hakkının tanınmadığı, herhangi bir bildirimde bulunulmadığı, 

aynı fiil nedeniyle 3 ihtar puanı cezası verildiği ve ikinci kez cezalandırılmasının hukuka aykırı 

olduğu ileri sürülerek, İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. 

 
KARġI TARAFIN CEVABI : Cevap verilmemiştir. 

 
 

DANIġTAY TETKĠK HAKĠMĠ : Betül Sultan Yahyalı 

DÜġÜNCESĠ : Temyiz isteminin kabulü ile İdare Mahkemesi  kararının 
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bozulması gerektiği düşünülmektedir. 

 
 

TÜRK MĠLLETĠ ADINA 

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve 

dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü: 

 
ĠNCELEME VE GEREKÇE : 

MADDĠ OLAY : 

Şanlıurfa İli, Viranşehir İlçesi, ................ Aile Sağlığı Merkezinde aile hekimi olarak 

görev yapan davacının, 23/12/2014 tarihli olağan dışı denetimde görev yerinde bulunmadığının 

tespiti üzerine davacıdan konu hakkındaki savunması istenilmiştir. 

Davacı tarafından verilen savunma yeterli görülmeyerek, adı geçenin aile hekimliği 

biriminin, Şanlıurfa Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün 31/03/2015 günlü, 80079142/104.01 sayılı 

işlemi ile (A) grubundan (C) grubuna düşürülmesine karar verilmesi üzerine temyizen bakılmakta 

olan davanın açıldığı anlaşılmıştır. 

ĠLGĠLĠ MEVZUAT : 

Dava konusu iĢlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte bulunan haliyle, 30/12/2010 

günlü Resmi Gazete'de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca 

Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin, 

11. maddesinde; "Aile sağlığı merkezi, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, Aile Hekimliği 

Uygulama Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi hükmü çerçevesinde, olağan dışı denetimler hariç 

olmak üzere, altı aylık aralıklarla denetlenir..." hükmü, 16. maddesinin (1) / c bendinde; "Aile 

Sağlığı Merkezi Giderleri: Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine, hizmet verdiği merkezin kira, 

elektrik, su, yakıt, telefon, internet, bilgi-işlem, temizlik, büro malzemeleri, küçük onarım, 

danışmanlık, sekretarya ve tıbbi sarf malzemeleri gibi Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 19 

uncu ve 20 nci maddeleri ile belirlenen asgarî fizikî ve teknik şartların devamına yönelik giderleri 

için, her ay tavan ücretin % 50'sinin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan illerin satın 

alma gücü paritesi puanı ile çarpımı sonucuna göre bulunacak tutarda ödeme yapılır. Aile 

hekimliği pozisyonunun, sözleşmeli aile hekimi bulunmaması nedeniyle boş olması durumunda, 

bu ödeme müdürlüğün döner sermayesine aktarılır ve birimin giderleri müdürlüğün döner 

sermayesinden karşılanır. Her aile hekimine ayrıca, yukarıdaki tutara ek olarak, her ay Aile 

Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin Ek (3)'ünde belirlenen aile hekimliği birimleri 

gruplandırmasına göre, tavan ücretin aşağıda belirlenen oranı kadar ödeme yapılır: 1) D grubu 

aile hekimliği birimleri için tavan ücretin % 10'u. 2) C grubu aile hekimliği birimleri için tavan ücretin 

% 20'si. 3) B grubu aile hekimliği birimleri için tavan ücretin % 35'i. 4) A grubu aile hekimliği 

birimleri için tavan ücretin % 50'si. Bu gruplandırmalara göre daha yüksek ilave ödeme gerektiren 

gruba göre ödeme yapılabilmesi için, aile hekimince ilgili gruba ait tüm kriterlerin sağlandığına 

dair belgeleri içeren dosya ile müdürlüğe başvurulur. Başvuru tarihinden itibaren müdürlük veya 

Bakanlıkça ya da Bakanlıkça yetki verilen  özel veya kamu kurum  ve kuruluşlarınca en geç  otuz 

 

 



T.C. 
D A N I ġ T A Y 

ĠKĠNCĠ DAĠRE 

Esas No : 2016/15855 

Karar No : 2020/2696 

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden PUFd8oO - v8jK6bw - 8zGziys - bMzOeA= ile erişebilirsiniz.  

 

 

 

gün içinde Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin Ek (3)'üne göre yerinde değerlendirme yapılır. 

Değerlendirme evrakının bir nüshası aile hekimine verilir. Talep müdürlükçe, evrakın müdürlüğe 

intikalinden itibaren on gün içinde sonuçlandırılır. (Değişik cümle: 10/09/2011 - 2011/2101 

S.Yön./5. md.) Talebin olumlu sonuçlanması hâlinde, talebin olumlu sonuçlandığı tarihten itibaren 

belirlenen yeni grup esas alınarak ödeme yapılır. Grup değiştiren aile hekimi aynı yer için üç 

aydan önce yeniden grup değiştirmek için müracaat edemez. Aile hekimliği birimleri, 

müdürlükçe olağan dıĢı denetimlerin yanı sıra, aile hekimliği birimleri hizmet kalite 

standartları açısından, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin Ek (3)'üne göre altı ayda bir 

denetlenir. Denetim ekibi veya ekipleri, müdürlük tarafından oluĢturulur. Bu denetimlerde 

aile hekimliği birimlerinin ödeme aldığı hizmet kalite standartları grubunun Ģartlarını 

kaybettiği tespit edilirse, bu Ģartların hangi tarihten itibaren kaybedildiği ve hangi gruba 

göre ödeme alınması gerektiği denetim raporunda belirtilir. Denetim raporunun müdürlükçe 

onaylanmasını müteakiben, ödeme yeni duruma göre yapılır ve Ģartların kaybedildiği tarihe 

göre yapılan fazla ödemeler geri alınır. Denetim ekibi tarafından oluĢturulan denetim 

raporuna karĢı yedi gün içinde itiraz edilebilir. Müdürlüğe yapılan bu itiraz, oluĢturulan bir 

komisyon marifetiyle onbeĢ gün içinde değerlendirilir. İtiraz komisyonunun çalışma usûl ve 

esasları Bakanlıkça belirlenir. Aile hekimlerinden herhangi birinin, aile sağlığı merkezi giderlerinin 

kendisine isabet eden kısımlarını ödemediği yönetim karar defteri ile ispatlandığı takdirde, aile 

sağlığı merkezi giderlerini karşılamak üzere söz konusu aile hekimine yapılan ödemelerden 

Müdürlükçe kesinti yapılır." kuralına yer verilmiştir. 

HUKUKĠ DEĞERLENDĠRME : 

Yukarıda anılan Yönetmelik hükümleri incelendiğinde; aile sağlığı merkezlerinde yapılan 

denetimler sonucunda, aile hekimliği birimlerinin ödeme aldığı hizmet kalite standartları grubunun 

şartlarını kaybettiği tespit edilirse, bu Ģartların hangi tarihten itibaren kaybedildiği ve hangi 

gruba göre ödeme alınması gerektiğinin denetim raporunda belirtileceği, denetim ekibi 

tarafından oluĢturulan denetim raporuna karĢı yedi gün içinde itiraz edilebileceği, 

müdürlüğe yapılan bu itirazın, oluşturulan bir komisyon marifetiyle onbeş gün içinde 

değerlendirileceğinin ifade edildiği açıktır. 

Uyuşmazlık konusu olayda ise, 23/12/2014 tarihli olağan dışı denetimde davacının görev 

yerinde bulunmadığının aynı günlü tutanak ile tespiti üzerine davacıdan konu hakkındaki 

savunmasının istenildiği, davacı tarafından verilen savunma yeterli görülmeyerek, adı geçenin aile 

hekimliği biriminin, A grubundan C grubuna düşürülmesine karar verildiği anlaşılmıştır. 

Bu durumda, Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak aile sağlığı biriminin (C) grubu olarak 

değerlendirilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık, aksi yönde verilen İdare 

Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır. 

 
KARAR SONUCU : 

Açıklanan nedenlerle; 

1. DAVACININ TEMYĠZ ĠSTEMĠNĠN KABULÜNE, 
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2. ġanlıurfa 1. Ġdare Mahkemesince verilen 26/05/2016 günlü, E:2015/580, 

K:2016/651 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun temyize konu kararın 

verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA, 

3. Aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası uyarınca, yeniden bir karar 

verilmek üzere dosyanın adı geçen İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine, 

4. 2577 sayılı Yasa'nın (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. 

maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeĢ (15) gün 

içinde Danıştay'da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 29/09/2020 tarihinde oybirliğiyle karar 

verildi. 

 

 
BaĢkan Vekili Üye Üye Üye Üye 

Ercan 

AHİ 

Metin 

ARITI 

Aydemir 

TUNÇ 

Zeynep 

KENAN 

Hayriye 

ŞİRİN ÜNSEL 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


