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                 SAMSUN 
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 
   1. İDARİ DAVA DAİRESİ 
 
ESAS NO : 2….. 
KARAR NO : 2…. 
 
İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN  
(DAVACI)    : Ö……… 
VEKİLLERİ    : AV. YA     

   
KARŞI TARAF (DAVALI)  : SAĞLIK BAKANLIĞI 
VEKİLLERİ     : ……… 

 
İSTEMİN ÖZETİ : Dava; …….. Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama 

Merkezi Müdürlüğünde sağlık teknikeri olan davacı tarafından, eşinin ..... Devlet Hastanesi'nde 
sözleşmeli ebe olarak görev yaptığından bahisle eş durumu mazereti kapsamında ..... iline 
naklen ataması istemiyle yapılan 03.10.2018 tarihli başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin 
iptali istemiyle açılmıştır. 

 ..... İdare Mahkemesi'nin 08/05/2019 gün ve E:2019/86, K:2019/..... sayılı 
kararıyla; Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 17. maddesinde sayılan 
istisnai durumlar haricinde kurumlar arası naklen atanmanın kura ile mümkün olduğu, 
davacının durumunun 17. maddede sayılan istisnai haller kapsamında olmadığı, davacının bu 
yöndeki talebinin ancak kurumlararası atama talebinde bulunanlara yönelik olarak 
gerçekleştirilecek kura sonucuna göre karşılanabileceği, dava konusu işlemde hukuka aykırılık 
bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. 

 Davacı tarafından; 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A-3 maddesi 
uyarınca sözleşmeli sağlık personelinin 4 yıl süreyle başka bir yere atanamayacağı, aile birliği 
mazereti kapsamında eşin sağlık personeline tabi olduğunun kurala bağlandığı ancak Sağlık 
Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 20/2. Maddesi uyarınca eşi farklı kurumda 
çalışan kamu personelinin atanmasında varsa protokol hükümlerinin uygulanacağı ve kimin 
kime tabi olacağının belirleneceği hüküm altına alındığı, aynı yönetmeliğin 17/3-c maddesinde 
sağlık personelinin eşlerinin atanmasında kura şartının aranmayacağının belirtildiği ileri 
sürülerek istinaf yolu ile incelenerek kaldırılması ve dava konusu işlemin iptaline karar 
verilmesi istenilmektedir. 

 
SAVUNMANIN ÖZETİ : İstinaf başvurusunun reddi gerektiği savunulmaktadır. 
 
TÜRK  MİLLETİ  ADINA 
Karar veren Samsun Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi'nce  dava dosyası 

2577 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca incelenerek işin gereği görüşüldü: 
Dava; ..... ....... Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünde 

sağlık teknikeri olan davacı tarafından, eşinin ..... Devlet Hastanesi'nde sözleşmeli ebe olarak 
görev yaptığından bahisle eş durumu mazereti kapsamında ..... iline naklen ataması istemiyle 
yapılan 03.10.2 tarihli başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali istemine ilişkindir. 

26/03/2013 günlü, 28599 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık 
Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 17. maddesinde "(1) 
Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar; Kanunun 74 üncü maddesi çerçevesinde, 
(Değişik ibare:RG-2/3/2018-30348) Bakanlıkta durumlarına uygun 6 ncı ve 5 inci hizmet 
bölgelerinden başlamak üzere belirlenen kadrolara, tercihleri doğrultusunda kura ile naklen 
atanabilirler. (2) 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 olmak gerekir.(3) Standardın uygun olması kaydıyla; a) 
(Mülga:RG-2/3/2018-30348)  b) PDC esas alınarak stratejik personelin, c) (Değişik ibare:RG-
2/3/2018-30348) Bakanlıkta Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) veya (B) 
bentlerine göre sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dâhil bir unvanda görev 
yapanların eşlerinin, ç) 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen 
Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna tabi olarak görev yapanların eşlerinin, 
d) (Değişik:RG-2/3/2018-30348) İl ve ilçe sağlık müdürü, başkan, başkan yardımcısı ve 
başhekim olarak görev yapanların eşlerinin, e) Mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tâbi 
olarak mülki idare amirliği, milli istihbarat, emniyet hizmetleri sınıflarından birinde görev 
yapanlar ile hâkim, savcı veya Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, uzman jandarma, 
uzman erbaş veya uzman er olarak görev yapanların eşlerinin, f) 5258 sayılı Aile Hekimliği 
Kanunu çerçevesinde aile hekimi ya da aile sağlığı elemanı olanların bu görevlerinden ayrılarak 
tekrar eski görevlerine atananların, g) Bakanlık onayı ile yürürlüğe konulan protokollerle diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarından devredilen sağlık birimlerinde görev yapanların, ğ) (Mülga 
ibare:RG-2/3/2018-30348) (…), terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya 
çalışamayacak derecede mâlûl olan ya da mâlûl olup da çalışabilir durumda olanlar ile bu 
durumdaki kamu görevlilerinin Devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, 
baba ve kardeşlerinin, h) (Mülga:RG-2/3/2018-30348) ı) 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 aranmaz." 
hükmüne yer verilmiştir. 

Dosyanın incelenmesinden; ..... ....... Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama 
Merkezi Müdürlüğünde sağlık teknikeri olarak görev yapan davacının eşinin ..... Devlet 
Hastanesi'nde sözleşmeli ebe olarak görev yapması nedeniyle, eş durumu mazereti nedeniyle 
kurumlararası naklen atama suretiyle eşinin görev yaptığı ..... ilinde Sağlık Bakanlığı'na bağlı 
bir sağlık biriminde durumuna uygun bir kadroya atanma isteminin zımnen reddi üzerine 
görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. 

Olayda, davalı idare tarafından, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına 62 adet açıktan 
ve nakil suretiyle atama izni verildiği, bu iznin de kullanıldığı ileri sürülmüş ise de, Dairemizin 
21.06.2019 tarihli ara kararına cevaben davalı idarenin gönderdiği belgelerden ..... İl Sağlık 
Müdürlüğüne bağlı sağlık birimlerinde sağlık teknikeri standart kadrosunun uygun olduğu, 
davacının eşinin davalı idareye bağlı ..... Devlet Hastanesi'nde yardımcı sağlık hizmetleri 
sınıfında ebe olarak görev yaptığı dikkate alındığında, davacının, yukarıda açıklaması yer alan 
Yönetmeliğin 17. maddesinin 3. fıkrası uyarınca standardın uygun olması şartı ile dönem ve 
kura şartına tabi olmadan kurumlar arası naklen atanabilecek personel kapsamında olduğu açık 
olduğundan başvurusunun reddine ilişkin işlemde bu yönüyle hukuka uygunluk, aksi yöndeki 
idare mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığı sonucuna varılmıştır.   

Açıklanan nedenlerle, davacının istinaf başvurusunun kabulüne, ..... İdare 
Mahkemesi'nin 08/05/2019 günlü, E:2019/86, K:2019/..... sayılı kararının kaldırılmasına, dava 
konusu işlemin iptaline, dava ve istinaf aşamasına ait aşağıda dökümü yapılan toplam 466,35 
TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1.362,00-TL 
avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta avansının 
davacıya iadesine, 01/11/2019 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi. 

 
Başkan Vekili   Üye    Üye 
 


