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aile hekimlerinin dikkatine 

29 NİSAN EYLEMİ  
için  

İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 
 
 

Bilindiği gibi Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından “Sağlık Bakanlığı, Anayasa 
Mahkemesi’nde Anayasaya uygunluğu görüşülüyor olmasına rağmen 09/04/2014 
tarihinde aile sağlığı merkezleri (ASM) çalışanlarına kamu hastaneleri acillerinde ve 
112 istasyonlarında ayda en az 8 saat “nöbet” tutmayı dayatan yasaya dayanarak 
acil nöbetinin uygulama şeklini belirleyen bir genelge yayınlamıştır… ASM’lerde 
çalışan sağlık çalışanları gün içinde paylarına düşen tüm acillere bakmakta,  
poliklinik yapmakta öte yandan asıl işleri olan koruyucu hekimliğe daha fazla zaman 
ayırmak istemektedirler. Eğitimlerine zaman ayırmak,  alanlarına ve mesleklerine 
sahip çıkma çabasındadırlar. Her işe yama her şeye joker olmaya itiraz 
etmektedirler” denerek, tüm ASM çalışanları 29 Nisan salı günü saat 14:00’te tüm 
illerde Halk Sağlığı Müdürlükleri önünde toplanarak itiraz dilekçeleri vermeye davet 
edilmiştir. 
 
Aynı içerikteki çağrı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), İstanbul 
Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED), Pratisyen Hekimlik Derneği (PHD), Türkiye Aile 
Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD), İstanbul Aile Sağlığı Elemanları Derneği 
(İSTASED) tarafından da paylaşılmış ve 29 Nisan’da Halk Sağlığı Müdürlüğü 
önünde yapılacak bu etkinliğe katılım çağrısı yapılmıştır.  
 
29 Nisan eylemi sonrası önce “Toplum Sağlığı Merkezi’nin 29.04.2014 tarihinde 
yaptığı denetimde görevinizin başında olmadığınız” gerekçesiyle “savunmalar” 
istenmiştir. (Hukuk Büromuz tarafından hazırlanan savunma dilekçesini daha önce 

paylaşmıştık)  
 
Şimdi ise “savunmanız yeterli görülmemiştir” denerek “çalışma saatleri planına 
uymamak” gerekçesiyle 3 ihtar puanı verildiğini belirten yazılar tebliğ edilmeye 
başlanmıştır. Hazırladığımız itiraz dilekçesi örneği yer alıyor. 
 
Bu halde tebliğ edilen bu cezaya itiraz etmek veya bu cezayı doğrudan yargıya 
taşımak mümkündür.  
 
Bu aşamada öncelikle itiraz hakkının kullanılmasının daha pratik olacağı 
düşüncesindeyiz. Sonuç almak umuduyla, oldukça ayrıntılı bir itiraz dilekçesi 
hazırladık. İtiraz dilekçelerinin, ihtar puanlarının tebliğ tarihinden itibaren 7 (yedi) 

gün içinde sunulması ve kendinizde kalacak nüshaya evrak kayıt numarası ve kaşe 
alınması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz. 
 
Kuşkusuz itirazların da görmezden gelinmesi/reddedilmesi halinde dava açma 
süreci başlayacaktır.  
  
Önemle belirtelim ki; Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca 
Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler İle Sözleşme Usul Ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik’in 14. maddesine göre İtiraz Mercilerinin 30 gün içinde itirazı inceleyerek 
karara bağlaması ve kararı ilgilisine yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir. Oysa 
uygulamada 30 gün süresine riayet edilmemekte, itiraz sonucunun bildirilmesi çok 
daha uzamaktadır.  
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Bu da dava açma süresinin hesaplanmasında bir dizi karışıklığa neden olmaktadır.  
 
Bu nedenle itirazın üzerinden 30 gün geçtiği halde, herhangi bir cevap alamayan 
hekimlerin Hukuk Büromuza başvurarak, kendileri yönünden dava açma süresini 
hesaplatmaları gerektiğini, aksi halde hak kayıplarının doğabileceğini önemle 
bilgilerinize sunuyoruz.    
  

28.11.2014 
İstanbul Tabip Odası 

Hukuk Bürosu 
 
 
 
 


