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İSTEMİN ÖZETİ : İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapmakta olan davacı tarafından, eşi ile olan evlilik 
birlikteliğinin sonlandığı ve babasının %80 engelli olarak sürekli bakıma muhtaç olduğundan 
bahisle Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 16. maddesinin 2. fıkra 
hükümlerine göre Amasya iline atanma talebine ilişkin olarak 14/01/2020 tarihli başvurusunun 
zımnen reddedilmesine dair işlemin; söz konusu zımnen ret işleminin hukuka ve mevzuat 
hükümlerine aykırı olduğu ileri sürülerek iptali ve yürütülmesinin durdurulması 
istenilmektedir. 

SAVUNMA ÖZETİ : 10/07/2018 tarihli 30474 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren 2 numaralı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanı Kararnamesi 
"Açıktan ve nakil suretiyle atama sayıları" başlıklı 11. maddesi uyarınca başkanlığın doğrudan 
takdir yetkisinin bulunmadığı, ön şartın, memurun atanabileceği veya nakledilebileceği boş ve 
uygun kadronun bulunması olduğu, 2020 yılı için kadro sayısının yetersizliği nedeniyle davacı 
talebi hakkında işlem yapılamadığı, tesis edilen işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek 
davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. 

TÜRK  MİLLETİ  ADINA 

Karar veren İstanbul 9. İdare Mahkemesi'nce işin esası hakkında gereği görüşüldü: 

Dava; İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapmakta olan davacı tarafından, eşi ile olan evlilik 
birlikteliğinin sonlandığı ve babasının %80 engelli olarak sürekli bakıma muhtaç olduğundan 
bahisle Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 16. maddesinin 2. fıkra 
hükümlerine göre Amasya iline atanma talebine ilişkin olarak 14/01/2020 tarihli başvurusunun 
zımnen reddedilmesine dair işlemin iptali istemiyle açılmıştır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri" 
başlıklı 74. maddesinde; "Memurların bu kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların 
muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 nci maddedeki esaslar çerçevesinde 
derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle 
girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin 
altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak 
dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır." 
düzenlemesi yer almaktadır. 



Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 2. maddesinde; bu 
Yönetmeliğin, Sağlık Bakanlığı  taşra teşkilatlarında görev yapan sağlık hizmetleri ve yardımcı 
sağlık hizmetleri sınıfı personelini kapsadığı, 4. maddesinin (j) bendinde; Personel'in, 
Bakanlıkta 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendine 
göre istihdam edilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı çalışanlarını ifade 
ettiği belirtilmiş olup, Yönetmeliğin "Kurumlararası naklen atama" başlıklı 17. maddesinin 1. 
fıkrasında; diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanların, 657 sayılı Kanun'un 74. 
maddesi çerçevesinde Bakanlıkta durumlarına uygun 6. ve 5. hizmet bölgelerinden başlamak 
üzere belirlenen kadrolara tercihleri doğrultusunda kura ile naklen atanabilecekleri, söz konusu 
maddenin 2. fıkrasında; kurumlar arası naklen atanabilmek için; Kanunun 4 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (A) bendine göre sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına tabi 
veya vakıf üniversiteleri hariç olmak üzere tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi 
mevzuatına göre uzmanlık eğitimi alan personel olmanın gerektiği, anılan maddenin 3. 
fıkrasının (ı) bendinde ise; Standardın uygun olması kaydıyla; Teşkilat veya kadro 
bulunmaması veya başka bir yerde istihdamının mümkün olmaması gibi nedenlerle 
kurumlarınca yer değişikliği yapılamayanlardan; kendisinin veya eş, çocuk, anne, baba veya 
kardeşlerinden birinin engelli olması halinde, kurumlar arası naklen atanmasında kura şartı 
aranmayacağı düzenlemelerine yer verilmiştir. 

Dava dosyanın incelenmesinden; İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesinde hemşire kadrosunda görev yapan davacının, 
kendisine Şizofreni (Tedaviyle İşlevselliğ Düzelmeyen) tanısı konan ve hastalığının kronik ve 
nüksedici bir hastalık olduğu, kendi ailesi gözetimi, desteği, düzenli kontroller hastalığın seyri 
açısından önemli olan, yakınlarının sürekli gözetimine ve bakımına muhtaç olduğuna dair 
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği'nin 15/05/2019 tarih ve 
001829 numaralı raporu bulunan babası.................. ile pankreatit, hipertansiyon ve hiperglisemi 
tanısı bulunan annesi...............'in ikametgahı olan Amasya İlinde yer bulunan bir kadroya 
naklen atanması yolunda davalı idareye yaptığı 14/01/2020 tarihli başvurunun zımnen 
reddedilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. 

Uyuşmazlığın yukarıda yer verilen mevzuat hükümleriyle dava dosyasına ekli belge ve 
bilgilerin birlikte değerlendirilmesinden; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 74. 
maddesinde kamu görevlilerinin kurumlararası nakil işlemlerinin kurumların muvafakatı ile 
sağlanmasının öngörüldüğü, kura koşuluna bağlı olmaksızın naklen atanma talebinde 
bulunmaları mümkün olan personel ve eşlerinin hukuki statülerinin de Yönetmelik hükmünde 
sayma yoluyla belirlendiği, buna göre Yönetmeliğin 17. maddesinin 3. fıkrasının (ı) bendi göz 
önüne alındığında, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Hastanesi bünyesinde hemşire olarak görev yapan davacının, bakıma muhtaç olduğu hususunda 
raporu bulunan babasının ikamet ettiği Amasya İlinde bulunan bir kadroya naklen atanmasında 
kura şartı aranmayacağı sonucuna varılmaktadır. 

Öte yandan, Mahkememizin 29/06/2020 tarih, 23/07/2020 tarih ve 11/09/2020 tarihli 
ara kararı ile davalı idareden; davacı tarafından yapılan 14/01/2020 tarihli başvuru ve bu 
başvuru sonucu tesis edilen zımni ret işlemi tarihi itibariyle, davacının görev yapabileceği 
münhal kadrolara ilişkin bilgi ve belgeler ile uyuşmazlığa konu başvuru/zımni ret işlemi 
sonrasında davacı tarafından söz konusu minvalde yapılmış bir atama başvurusunun bulunup 



bulunmadığının sorulduğu, davalı idarece verilen cevap dilekçelerinden, davacıya şifahi veya 
yazılı olarak talebinin reddedildiği bildiriminde bulunulmadığı, ancak davacının 14/01/2020 
tarihli başvurusu ve bu başvuru üzerine oluşan zımni ret işlemi tarihi itibarıyla, İstanbul ilinde 
davacının görev yapabileceği münhal kadrolara ilişkin bilgi ve belgelerin idarece 
gönderilmediği, Amasya iline ilişkin gönderilen bilgilerden ise, hali hazır durum itibariyle 
Standart Doluluk Oranı'nın %48 olduğu PDC (Personel Dağıtım Cetveli) Doluluk Oranı'nın ise 
%103 civarında olduğu anlaşılmış olup, gelinen bu aşamada, kuraya tabi olmayan davacının 
atama başvurusu üzerine, davalı idarece mevcut kadro durumuna göre bir değerlendirme 
yapılmadan davacının başvurusunun yanıt verilmemek suretiyle reddedilmesine dair 
uyuşmazlık konusu zımni ret işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı kanaatine varılmıştır. 

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin İptaline, aşağıda dökümü yapılan 334,70 TL  
yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, A.A.Ü.T uyarınca 
belirlenen 2.040,00TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine,  artan 
posta ücretinin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 333. maddesi uyarınca karar 
kesinleştikten sonra davacıya iadesine, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Bölge 
İdare Mahkemesi'ne İstinaf yolu açık olmak üzere, 26/11/2020 tarihinde oybirliğiyle  karar 
verildi. 

 
Başkan      Üye     Üye 
 


