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DAVACI : ..........................................TEMSİLEN SAĞLIK VE SOSYAL 
HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI

VEKİLİ : AV. İDDAMİN KARAHANCI-UETS[16598-95070-51015]
  

DAVALI : BATMAN VALİLİĞİ 
VEKİLİ : AV. ................................

  

DAVANIN ÖZETİ : Davacı tarafından, Batman İl Ambulans Servis Başhekimliğine 
bağlı ....... Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda ... olarak görev yapmakta iken, Batman 
Merkez .... Aile Sağlığı Merkezi .... Nolu Aile Hekimliği Birimine görevlendirilmesine karşı 
yaptığı itirazın reddine ilişkin .... tarih ve .... sayılı işlemin;.... Nolu Acil Sağlık Hizmetleri 
İstasyonunda görev yapmakta iken .... tarihinde becayiş ile Batman Merkez ... İstasyona 
kadro geçişinin yapıldığı, ancak Batman İl Sağlık Müdürlüğünce, asıl görev yeri olan Batman 
Merkez.... Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yerine, Merkez .... Nolu Acil Sağlık 
Hizmetleri İstasyonunda göreve başlatıldığı,...  tarihli dilekçe ile ailevi sebepler, ulaşım 
problemleri ve hastalığından dolayı yürümede sıkıntı çekmesi gerekçeleri ile evine yakın ve 
asıl kadro yeri olan Batman Merkez .... Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuna görev yeri 
değişikliği talebinde bulunduğu, ancak ... tarih ve ... sayılı işlemle Batman Merkez .... Sağlığı 
Merkezi .... Nolu Aile Hekimliği Birimine görevlendirildiği, bu işleme karşı yaptığı itirazın 
da dava konusu işlemle reddedildiği, sağlık durumu ve aile sağlığı birimi ihtiyacı gerekçe 
gösterilerek geçici görevlendirme yapıldığı belirtilmiş ise de, görevlendirme süresinin belli 
olmaması ve sağlık gerekçesine rağmen ulaşımın zor olduğu bir birime görevlendirilmesinin 
sebep unsuru ve ölçülülük ilkesi açısından sakat olduğu, valinin yetkisi dahilinde olan işlemin 
müdürlük makamı onayı ile yapıldığı ve bunun yetki tecavüzü niteliğinde olduğu, geçici 
görevlendirme işleminde süre belirtilmesi gerekirken belirtilmediği iddialarıyla iptali 
istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Davada süre aşımı ihlali bulunup bulunmadığının 
değerlendirilmesi gerektiği, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu, hizmet gerekliliği ve 
kamu hizmetinin sağlanması amacıyla geçici görevlendirmenin yapıldığı, davacının 24 
saatlik nöbette uzun süre ayakta kalacağından dolayı çalışması uygun değildir ibareli sağlık 
kurulu raporu doğrultusunda mesai usulü uygun birime görevlendirme talep ettiği, aynı 
zamanda Toplum Sağlığı Merkezinin ... tarih ve ... sayılı yazıları ile aile sağlığı çalışanının 
olmaması nedeniyle iş ve işlemleri yürütmek üzere Merkez ... Nolu Aile Hekimliği Birimine 
personel talep edildiği, dava konusu işlemin bu kapsamda tesis edildiği ileri sürülerek 
davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
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TÜRK  MİLLETİ  ADINA

Karar veren Batman İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek işin gereği 
görüşüldü:

Dava, davacının Batman Merkez .... Aile Sağlığı Merkezi .... Nolu Aile Hekimliği 
Birimine görevlendirilmesine karşı yaptığı itirazın reddine ilişkin ... tarih ve ... sayılı işlemin 
iptali istemiyle açılmıştır.

26.03.2013 tarih ve 28599 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
Sağlık Bakanlığı Atama ve  Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 1. maddesinde: "Bu 
Yönetmeliğin amacı; sağlık hizmetlerinin yurt genelinde etkin ve verimli bir şekilde 
yürütülebilmesi için (Değişik ibare:RG-2/3/2018-30348) Sağlık Bakanlığında görev yapan 
sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personelinin atama ve yer 
değiştirmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir." hükmüne yer verilmiş, Geçici 
görevlendirme başlıklı 11. maddesinin 1. fıkrasında ise: (Değişik:RG-4/4/2015-29316) (1) 
Bakanlık (Mülga ibare:RG-2/3/2018-30348) (…) önceden duyurmak suretiyle talepte 
bulunan personeli geçici olarak görevlendirebileceği gibi ihtiyaç hâlinde re’sen de 
görevlendirebilir. Re’sen yapılan geçici görevlendirme süresi bir mali yılda iki ayı 
geçemez." hükmü yer almıştır. 

Dava dosyasının incelenmesinden, davacı tarafından, Batman İl Ambulans Servis 
Başhekimliğine bağlı .... Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda .... olarak görev yapmakta 
iken, Batman Merkez .... Aile Sağlığı Merkezi .... Nolu Aile Hekimliği Birimine 
görevlendirilmesine karşı yaptığı itirazın reddine ilişkin.... tarih ve .... sayılı işlemin iptali 
istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer alan yönetmelik hükümleri kapsamında resen yapılacak geçici 
görevlendirmenin bir mali yılda iki ayı geçemeyeceği açık olmasına karşın Batman İl 
Ambulans Servis Başhekimliğine bağlı .... Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda .... 
olarak görev yapan davacının Batman Merkez .... Aile Sağlığı Merkezi ..... Nolu Aile 
Hekimliği Birimine görevlendirildiği, Batman Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün .... tarih ve .... 
sayılı görevlendirme yazısında geçici görevlendirmenin süresinin belirtilmediği 
görülmektedir.

İdarenin geçici görevlendirme konusunda sahip olduğu takdir yetkisini hizmetin 
gerekli kıldığı durumlarda kullanması, sürenin belirli olması ve hizmetin ifası için öngörülen 
sürenin sonunda ilgilinin kadro görevine döndürülmesi gerekmektedir. Yani geçici 
görevlendirilmenin belli süre için ve geçici bir hizmete yönelik olması zorunludur. Aksi 
takdirde sürekli bir hizmetin görülmesi naklen atamayı gerektirip, geçici görevlendirme 
yoluna bu durumda başvurulması mümkün değildir.

Bu durumda, re'sen yapılacak geçici görevlendirmelerde, sağlık personelinin bir mali 
yıl içinde en fazla 2 ay süre ile geçici olarak görevlendirilebileceğine ilişkin düzenleme 
dikkate alındığında ve sürekli personel ihtiyacının geçici görevlendirme yoluyla 
giderilmesinin mümkün olmaması karşısında, görevlendirme işleminin mahiyeti gereği belirli 
bir süre için düzenlenmesi gerektiği açık olup, belirli bir süre ile sınırlı olmaksızın, geçici 
görevlendirme müessesinin amacına aykırı olarak tesis edilen geçici görevlendirme işleminde 
ve bu işleme karşı yapılan itirazın reddine dair dava konusu Batman Valiliği İl Sağlık 
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Müdürlüğü'nün .... tarih ve .... sayılı işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve 
kanaatine varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 
590,50-TL yargılama gideri ile kararın verildiği tarihte  yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari 
Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 5.500,00-TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak 
davacıya verilmesine, artan posta ücretinin istemi halinde derhal aksi halde kararın 
kesinleşmesinden sonra re'sen davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 
(30) gün içerisinde Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere .... 
tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.

Başkan
....

Üye
....
 

Üye
....
 

YARGILAMA GİDERLERİ :
Başvurma Harcı : 80,70 TL 
Karar Harcı : 80,70 TL 
Y.D. Harcı : 133,00 TL 
Vekalet Harcı : 11,50 TL 
Posta Gideri : 284,60 TL 

TOPLAM : 590,50 TL 


