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HEKİMLERİMİZİN BİLİMSEL TOPLANTILARA KATILIM İÇİN İHTİYAÇ DUYDUKLARI 

SÜRELERİN YILLIK İZİNLERİNDEN DÜŞÜLMESİ UYGULAMASI, ATO’NUN AÇTIĞI 

DAVA İLE İPTAL EDİLDİ 

Bilindiği üzere Ankara’da kamu sağlık kuruluşlarında görev yapan hekimlerimizin; kongre, 

seminer, konferans gibi bilimsel mesleki etkinliklere katılım için ihtiyaç duydukları zaman, 

Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından öncelikle yıllık izinlerinden düşülmekte, bu 

kapsamda hekimlerimizin hukuki güvenceye sahip izin hakkına keyfi bir müdahalede 

bulunulmaktaydı. Hukuka ve hakkaniyete aykırı olan bu uygulamaya karşı Odamız, öncelikle 

ilgili idareler nezdinde girişimlerde bulunmuş, söz konusu bilimsel mesleki etkinliklere katılacak 

hekimlerimizin yıllık izinlerine dokunulmamasını, bunun yerine etkinlik süresince idari izinli veya 

mazeret izinli sayılmalarını talep etmiş idi.  

Bu talebimizin, Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından red edilmesi üzerine de konu, 

Odamız Hukuk Bürosu tarafından yargıya taşınmış; ancak uyuşmazlığa dair Ankara 17. İdare 

Mahkemesi’nde görülen iptal davası, ne yazık ki aleyhe davanın reddi kararı ile sonuçlanmış; 

bunun üzerine Hukuk Büromuz tarafından Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne istinaf 

başvurusunda bulunulmuştu. 

İstinaf başvurusunu ele alan Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi, 30 Haziran 

2021 günü tarafımıza tebliğ olunan kararı ile, Odamızın söz konusu istinaf başvurusunu kabul 

etmiş ve Ankara 17. İdare Mahkemesi’nin davanın reddi kararını kaldırarak, Ankara Valiliği İl 

Sağlık Müdürlüğü’nün davaya konu keyfi uygulamasının iptaline karar vermiştir.  

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi 21.05.2021 tarih ve 2020/1557 Esas, 

2021/811 Karar sayılı söz konusu iptal kararında; Odamızın iddia ve savunmalarını yerinde 

bularak, özetle şu görüşleri dile getirmiştir; 

“Yıllık izin; çalışanlara Anayasa ile koruma altına alınan 'dinlenme hakkının' sağlanması amacıyla 

tanınan bir hak olup, memurlara bunun dışında, geçerli bir mazeretlerinin bulunması halinde 

ayrıca kurum amirinin takdirine bağlı olarak yılda 10 güne kadar mazeret izni kullandırılması 

olanağı getirilmiştir.  

Diğer yandan, Sağlık Bakanlığınca Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün 22.07.2019 tarih ve 

E.2933 sayılı yazısı ile uygulamada birlik sağlanması amacıyla yılda iki defayı geçmemek ve 

hekimlerin görev yaptıkları alanla ilgili olmak kaydıyla ve öncelikle sağlık hizmetinde aksamaya 

yol açmayacak şekilde görevlendirme yapılmak suretiyle kongre, konferans, sempozyum, 

seminer gibi etkinliklere katılmalarının sağlanması olanağı tanınmıştır.  

Dava konusu işlem, bu çerçeve içerisinde değerlendirildiğinde, Ankara Valiliğince yapılan İl 

Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı sağlık tesislerinde görev yapan hekimlerin; yurt içinde veya yurt 

dışında kongre, seminer, konferans, bilimsel toplantı vb. etkinliklere katılımları için ihtiyaç 

duydukları zamanın öncelikle yıllık izinlerden düşülmesi şeklindeki uygulamanın Bakanlıkça 

belirlenen genel uygulamayı da aşar nitelikte kısıtlayıcı mahiyette olduğu sonucuna varılmıştır.  

Bu itibarla, sağlık hizmetinin aksamadan yürütülmesi amacıyla kadro ve ihtiyaç durumunun 

öncelikli olarak gözetileceği tabii olmakla birlikte, yıllık iznin çalışanlara 'dinlenme hakkı' 

kapsamında verildiği göz önüne alındığında, Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı sağlık 

tesislerinde görev yapan hekimlerin; yurt içinde veya yurt dışında kongre, seminer, konferans, 
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bilimsel toplantı vb. etkinliklere katılımlarında ihtiyaç duydukları zamanın öncelikle yıllık 

izinlerden düşülmesi uygulamasından vazgeçilmesi talebiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin 

dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki kararda ise hukuki isabet 

bulunmamıştır.” 

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi tarafından verilen iptal kararı, kesin 

nitelikte olup, konuyla ilgili yargısal süreç sonuçlanmıştır. 

Odamız, hekimlerimizin hak ve kazanımlarının korunması yolundaki çabalarını bundan böyle de 

kararlılıkla sürdürecektir. 

Kamuoyuna saygı ile duyururuz. 

ATO Hukuk Bürosu 

 


