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Hattat Emin Cad.Bolu il Sağlık Müdürlüğü 4.Kat /BoLU

DAVANIN OZET| : Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıklan Anabilim
O;İ;aoeretn tlya;İ;İaat rev yapan davacı taıafından, nöbeı ücretinin ödenmesi istemiy le yapılan
başıı.ırunun reddine ilişkin 2910212016 tarih ve E.l420 sayıh işlemin; eşitlik ilkesine, hakkaniyctc.
hukuka aykırı olduğu iddialarıyla iptali ile yoksun kalınan parasal hakların yasal faiziyie birlikte
ödenn-ıesine karar verilııesi isteni]mektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ :Usule ilişkin olarak; davanın süresinde aç:lmadığı. Sendikanın ehliyeıinin
bulunmadığı, esasta ise; Maliye Bakanhğı'nın ve Sağlık Bakanhğı Stratej i Daire Başkanlığının yazı larına
istinaden icap nöbet ücretinin ödenemeyeceği, 657 sayılı ve 2547 sayılı Kanun uyarınca başvurunun
reddedildiği, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği
saıırnulmaktadır.

TüRK MiLLETi Aoııa

Karar veren Ankara 4. İdare Mahkemesince, davah idarenin usule ilişkin itirazı yerinde
görülmeyerek, dava dosyası incelenerek işin gereği düşünüldü:

Dava, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalında öğretiıır
üyesi olarak görev yapan davacı taraf, ından, nöbet ücretinin ödenmesi istemiyle yapllan başvurunun
reddine ilişkin 29102/20|6 tarih ve E.l420 sayıIı işlemin iptali ile yoksun kalınan parasal haklann yasal
faiziyle birlikte ödenınesine karar verilmesi istemiyle açılmışır.

Anayasa'nın l28. maddesinin 2. fıkrasında, "Memurlann ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri.
atanmaları, görev vc yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işlerikanuııla
düzenlenir...."hükmü yer almaktadlr.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun, 3.maddesinin l.fıkrasının (l) bendinde, öğretim
elemanları, "Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile
öğretim yardımcılarıdır. ", (m) bendinde öğretim üyeleri; "Yükseköğretim kurumlarında görevli profesör,
doçent ve yardımcı doçentlerdir." şeklinde tanımlanmüş, S0.maddesinin l.fıkrasının (e) bendinde, "Tıpta
uzmanlık öğrenimi yapanlara verilecek aylık veya ödeneklerin tespitinde, aynı durumda bulunan Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanlığındaki personelin ayhk ve ödenekleri gözönünde tufulur." hükmüne. "Özlük
Hakları" başlıklı 62.ııaddesinde, "Üniversite öğretim elemanlan ve üst kuruluş]ar ile üniversitelerdcki
ııemur ve diğer görevlilerin özlük hakları için bu kanun, bu kanunda belirtilmeyen hususlar için
Üniversite Personel Kanunu, Üniversite Personel Kanununda bulunmayan hususlar için ise genel
hükümler uygulanır." hükınüne yer verilmiştir.

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'nun "Kapsam" başlıklı 2.maddesinde, "Bu Kanun
04/|lll98l. taıih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi üniversite öğretim elamanlarının aylık,
ödenek ve sair özlük haklarını kapsar." kuralına yer verilmiş olup, aynı Kanı.ın'un 2O.maddesinde ise, "Bu
Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Y.ükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet
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Memurlan Kanunu hükümleri uygulanır." hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun, 5947 sayılı Üniversite ve Sağlık
Personelinin Tam Gün ÇaIıİnasına_ ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'lın
l0.maddesiyle değişik Ek-33.maddesinin ilk fıkrasında, "Yataklı tedavi kurumlaıı, seyyar hastane]er, agız
ve diş sağlığı merkezleri, aıle sağlığı merkezleri, toplum sağlığ] merkezleri ve ll2 acil sağlık
hizmetlerinde haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında
kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle
karşılanaııayan her bir nöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmaınak üzere), aşağıda
gösterilen gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutarda nöbet ücfeti
ödenir. (Ek cnmle:2l1l20|4 - 65|4110 rnd.) Bu üclet yoğun bakım, acil seıvis ve ll2 acil sağlık
hizmetlerinde tutulan söz konusu nöbetler için yüzde elli oranrnda artırımlı ödenir. Ancak ayda aile
sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde 60 saatten, diğer yerlerde ve hiçbir şekilde 130 saatten fazlası için
ödeıııe yapılmaz. Bu ücret damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz." hükmüne
yer verilmiş, fıkranın devamında, bu ınadde kapsamına giren personele ödenecek nöbel ücretinin
hesaplanmasında kuiIanılacak gösteIgelerin yer aldığı tablo düzenlenmiş olup, maddenin ikinci fikasında,
"Bu madde hükmü, üniversitelerin yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve 4/1lll98l tarihli ve 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun 50 ncj maddesinin (e) bendi kapsamında bulunanlar ile yataklı tedavi
kurumlannda çalışan ve l|l4l|928 tarihli ve 1219 sayılı Kanunun ek 14 üncü maddesinin dördüncü
fıkrası kapsamında bulunan]ar hakkıırda da uygulanır." hiikmü, 3.fıkasında ise. "İcap nöbeti futan ve bu
nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele,
izin suretiyle karşılanamayan her bir icap nöbeti saati için, icap nöbeti süresi kesintisiz |2 saaiten az
olmamak üzere, yukarıda nöbet ücreti için belirlenen ücretin yüzde 40'ı futannda icap nöbet ücreti ödenir.
Bu şekilde ücretlendirilebilecek toplam icap nöbeti süresi aylık l20 saati geçemez." hükmü
bulunmaktadır.

3359 sayılı Sağhk Hizmetleri Temel Kanunu'nun Ek-l.maddesinin 2.fıkrasında, "Tıpta ve diş
hekimliğinde uzmanlık eğitimi, ilgili dalda tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan profesör, doçent,
yardımcı doçent, eğitim görevlisi ve başasistanlar tarafından verilir. Yardımcı doçent ve başasistanların
tıpta uzmanlık eğitim verebilmeleri için bu kadrolarda bir yıl çalışmaları şadtıI." hükmüne, Yataklı
Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği'nin 42.maddesinin 1.fikasında, "Nöbet hizmelleri evde nöbet,
normal, acil, branş nöbeti olarak dört şeki]de yürütülür. Acil ve branş nöbetlerinin hangi hallerde,
tutulacağı hastanenin türüne, iş durumuna, personel mevcuduna, hizmetin gereklerine göre baştabib
tarafından tesbit edilir. Eğitim'Hastanelerinde de uzman ve uzmanlık eğitimi görenlerden kimlerin haıigi
nöbete gireceklerini ve ne nöbeti tutacaklarını da baştabib tesbit edef." hükmüne, aynı maddenin (A)
bendinde ise, icap nöbeti ile ilgili olarak, "İcapçı nöbeti (Ev nöbeti): Uzınan adedi nöbet nıtacak
miktarlardan az, fakat birden faz|a olan kurumlarda uzmanlar sıraylaev nöbetini futar]ar. Bunun için aylık
ev nöbet listeleri hazırlanır. Ev nöbetçisi mesai saatleri dışında kurumun idari ve hbbi her türlü
gereklerinden sorurnludur. Ev nöbetçisi akşam vizitlerini yapmaya, mesai dışında bu|unduğu yeri
bildirmeye, kuruma hef davette gelmeye mecburdur." düzenlemesine yer verilmiştir.

Yukanda belirtilen mevzuat hükümlerinin birlii<te değbrlendirilmesinden, kamu görevlileriniıı
mali ve parasal haklannın, özlük haklan kapsamında kabul edildiği ve bu kapsam içinde değerlendirildiği,
ünivefsitelerde görev yapan öğrelim üyelerinin (akadeınik personelin) özlük hakları konusunda da,
yükseköğretime ilişkin genel düzenlemeler içeren 2547 ve 2914 sayılı Kanunlarla düzenlenmcyen
hususlarda genel hükümlerin (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerinin) uygulanması gerektiği
sonucuna ulaşılmaktadrr.

Dava dosyasının incelenmesinden; ,\bant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalık]arı
Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapan davacı tarafindan, nöbet ücretinin ödenmesi
istemiyle baŞıuruda bulunduğu, yapılan başvurunun reddi üzerine de bakılmakta olan davanın açıldığı
anlaşılmaktadır.

Bu durumda, 657 sayılı Kanun'un nöbet ücretlerini düzenleyen Ek_33.maddesinde, üniversite
öğretim üyeleri (akademik personel) ile ilgili açık bir kural bulınmamakta ise de,2547 sayılı Kanun'un
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62.maddesi ve 2914 sayılı Kanun'un 2O.maddesi uyarınca, öğretim üyelerinin özliik haklarıyla ilgili
olarak anılan Kanunlarda düzenleme bulunmayan hususlarda, 657 sayılı Kanun hükümlerinin
uygulanması gerektiğinden, ö!e yandan Yataklı Tedavi Kurumlan işleıme Yönetmeliği'nin nöbet
esaslarını düzenleyen kısmında yer a|aii 42.maddesinin l.fikrasının (A) bendinde, icap (ev) nöbeti, sadece
uzmanların (uzman tabiplerin) tutabileceği bir nöbet türü olarak diizenlendiğinden, icap nöbetinin
tutulmuş olması ve bu nöbetler karşılığında nöbeti tutan personelin izin kullanmasına müsaade edilmen-ıiş
olması şartlarının gerçekleşmesi halinde, aynı zamanda bir uzman tabip olan akademik personele de 657
sayılı Kanun'un Ek-33.maddesi kapsamında icap nöbeti ücreti ödenmesi gerektiği anlaşıldığından dava
konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Davacının tazminat istemine gelince, Anayasa'nın l25. maddesinde idarenin kendi eyleıı ve
işlemlerinden doğan zaran ödemekle yükümlü olduğu kurala bağlandığından, ödenmeyen nöbet
ücretlerinin idareye başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline, ödenmeyen nöbet ücretlerinin idareye
başwru tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmeslne, aşağıda döküınü yapılan
l04,7GTL yargılama giderinin ve karann verildiği tarihte yürürlükte oIan Arukatlık Asgari Ücret Tarifesi
uyarınca belirlenen 990,00-TL vekalet ücretinin davah idareden alınarak davacıya verilııesine. artan
posta avansınln karar kesinleştikten Sonra davacıya iadesine, karann tebliğ tarihini izleyen günden
itibaren otuz (30) gün içerisinde Ankara B<ılge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere
23 106/201 7 tarihinde karar verildi.
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Başvurma Harcı
Karar Harcı
vekalet Harcı
posta Gideri

29.20 TL
29,20 TL
4,30 TL

42,00 TL

ToPLAM ]04.70 TL
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