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DAVACI: TUĞÇE DİNÇ
VEKİLİ: AV. RUKEN SÜPHANDAĞ ÜNÜVAR
Incırlı Cad. Lımon Çıçeğı Sok. No:4/A Lımon Apt. K:4 D:8 Bakırköy/İSTANBUL
 
DAVALI: TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
VEKİLİ: AV. FATİH YANMAZ
Sağlık İl Müdürlüğü Merkez/TOKAT
 
DAVANIN ÖZETİ: Almus İlçe Devlet Hastanesinde röntgen teknisyeni olarak görev yapan davacının
nöbet ücretini yüzde elli artırımlı almaktalebiyle yapmış olduğu başvurunun reddine ilişkin 09.05.2014 tarih
ve 586 sayılı Almus Devlet Hastanesi Baştabipliği işleminin; usul, yasaya ve Anayasa'da düzenlenen eşitlik
ilkesine, angarya yasağına aykırı olduğu, 2014 ve 2015 yıllarını kapsayan Toplu Sözleşme hükümleri gereği
acil serviste nöbet tutan diğer personel gibi yüzde elli artırımlı ödeme yapılması gerektiği iddia edilerek
iptali ile hesaplanacak nöbet ücreti farkının faizi ile birlikte ödenmesi istenilmektedir.
 
SAVUNMANIN ÖZETİ: Usule ilişkin olarak davanın süresinde açılmadığı, esasa ilişkin olarak davacının
acil servis röntgen biriminde değil röntgen servisinde görev yaptığı, görev yaptığı birimin acil servis
röntgen birimiolarak kabulüne olanak bulunmadığı, acil servise hizmet veren birimlerde çalışan personele
farklı bir nöbet ücreti verileceğine ilişkin bir hüküm de bulunmadığı, tesis edilen işlemin hukuka uygun
olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
 

TÜRKMİLLETİADINA
Karar veren Tokat İdare Mahkemesi Hakimliği'nce, dava dosyası incelenerek işin gereği düşünüldü:
Dava, Almus İlçe Devlet Hastanesinde röntgen teknisyeni olarak görev yapan davacının nöbet

ücretini yüzde elli artırımlı almaktalebiyle yapmış olduğu başvurunun reddine ilişkin 09.05.2014 tarih ve
586 sayılı Almus Devlet Hastanesi Baştabipliği işleminin iptali ile hesaplanacak nöbet ücreti farkının faizi
ile birlikte ödenmesi istemiyle açılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Ek 33. maddesinde; "Yataklı tedavi kurumları, seyyar
hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri ve 112 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 karşılanamayan her bir nöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere),
aşağıda gösterilen gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutarda nöbet
ücreti ödenir. (Ek cümle:2/1/2014 - 6514/10 md.) Bu ücret yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık
hizmetlerinde tutulan söz konusu nöbetler için yüzde elli oranında artırımlı ödenir. Ancak ayda aile sağlığı
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ve toplum sağlığı merkezlerinde 60 saatten, diğer yerlerde ve hiçbir şekilde 130 saatten fazlası için ödeme
yapılmaz." hükmü yer almaktadır.

14 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve 2014-2015 yıllarını kapsayan Kamu
Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Sözleşmenin "Sağlık
ve Sosyal Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" başlığı altındaki nöbet ücreti alt başlıklı 7. maddesinde; "
657 sayılı Kanunun ek 33. Maddesi uyarınca ödenen nöbet ücretleri dini bayram günleri için %20 artırımlı
ödenir Ayrıca yoğun bakım, diyaliz, ameliyathane, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan
nöbetler için ödenen nöbet ücretleri de %50 artırımlı ödenir" hükmü yer almaktadır.

Dava dosyasının incelenmesinden, Almus İlçe Devlet Hastanesinde röntgen teknisyeni olarak görev
yapan davacının 06.03.2014 tarihli dilekçe ile Almus Devlet Hastanesi Baştabipliğine başvuruda bulunarak
acil röntgen servisinde tuttuğu nöbetlerin acil serviste tutulan nöbetler kapsamında kabul edilerek nöbet
ücretinin yüzde elli artırımlı olarak ödenmesi istemiyle başvuruda bulunduğu, davalı idarenin anılan
başvuruyu, personele ödenecek yüzde elli artırımlı nöbet ücretinin sadece yoğun bakım, acil servis ve 112
acil sağlık hizmetleri, diyaliz ve ameliyathane birimlerindeki görevli personel için uygulanacağı
gerekçesiyle reddi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Aktarılan düzenlemelerden, yüzde elli artırımlı olarak ödenecek nöbet ücretlerinin belirli
birimlerde tutulacak nöbetler için geçerli olduğunun anlaşıldığı; sayılan birimlerde fiilen görev yapma
koşulundan bahsedilmediği, anılan birimlerde tutulan nöbet karşılığı yapılacak ödemenin artırımlı yapılması
hususunun hüküm altına alındığı anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, davacının görev yaptığı, ayrı bir acil röntgen birimi bulunmayan hastanede, dava
dosyasına sunulan aylık acil röntgen nöbet listeleri incelendiğinde, acil servis hizmetleri için nöbet görevini
ifa ettiği anlaşılan davacının, ifa ettiği nöbet görevleri için nöbet ücretinin yüzde elli artırımlı olarak
ödenmesi gerekirken, aksi yönde tesis edilen işlemde uygunluk bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, hesaplanacak nöbet ücreti farkının, davacının idareye başvuru tarihi olan
06.03.2014 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi davalı idare
yönündenAnayasal ve yasal bir zorunluluktur.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, hesaplanacak nöbet ücreti farkının (06.03.2014
tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte) davacıya ödenmesi isteminin kabulüne, aşağıda
dökümü yapılan 108,80-TL yargılama giderinin ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen
750,00-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta avansının talep
edilmemesi halinde karar kesinleştikten sonra davacıya iadesine, kararın tebliğ tarihini izleyen günden
itibaren otuz (30) gün içerisinde Sivas Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere
19/12/2014 tarihinde karar verildi.
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HAKİM
 BİLGE ÖZDEMİR

KAHRAMAN
 124779

 
 
 
YARGILAMA GİDERLERİ:
Başvurma Harcı: 25,20 TL
Karar Harcı: 25,20 TL
Vekalet Harcı: 3,80 TL
Posta Gideri: 54,60 TL
 
TOPLAM: 108,80 TL
 
 


