
 

 

ÖZET: Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin 

Yönetmelik'in 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "eğitim ve araştırma 

hastanesi veya üniversite hastanesinden" ibaresinin Danıştay tarafından yürürlüğünün 

durdurulması sebebiyle, sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme suretiyle atanması için 

aranan sağlık kurulu raporunun  hangi hastanelerden alınması gerektiği 

hk.(26/05/2016-3260) 

 

  Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik'in13 üncü 

maddesinin birinci fıkrasında yer alan "eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite 

hastanesinden" ibaresinin Danıştay tarafından yürürlüğünün durdurulması sebebiyle, zorunlu 

yer değiştirmeye tabi memurun sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme suretiyle atanması için 

aranan sağlık kurulu raporunun  hangi hastanelerden alınması gerektiği hususunda görüş 

talep eden ilgi yazı incelenmiştir. 

             Bilindiği üzere, 25/6/1983 tarihli ve 18088 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik'in (Genel 

Yönetmeliğin) "Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği" başlıklı 13 üncü maddesinde 

"Memurun sağlık mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisi, 

eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği 

kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev 

yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırma 

hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi 

gerekir.  

             Sağlık mazeretine dayalı olarak yapılacak yer değişikliğinde memur aynı hizmet 

bölgesi içinde başka bir hizmet alanına, bu şekilde mazeretin karşılanamaması halinde ise 

başka bir hizmet bölgesinde kurumca ihtiyaç duyulan ve mazeretinin karşılanabileceği bir 

hizmet alanına atanabilir." hükmü yer almaktadır.  

             Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 7/10/2015 tarihli ve YD İtiraz No: 

2015/946 sayılı Kararı ile 13 üncü maddenin birinci fıkrasında yer alan "eğitim ve araştırma 

hastanesi veya üniversite hastanesinden" ibaresinin yürürlüğü durdurulmuştur. 

             Diğer taraftan, 13/1/1983 tarihli ve 17927 tarihli  Resmi Gazete'de yayımlanan 

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği'nin 29 uncu maddesinde "Bir sağlık kurulu 

kararına hasta, yasal temsilcisi veya çalıştığı kurumu tarafından itiraz edildiği takdirde; 

itiraz dilekçesi o yerin en büyük mülki amirliğince ilk raporun tasdikli bir örneği ile birlikte 

en yakın başka bir sağlık kuruluna gönderilir. Birinci ve ikinci rapor kararları aynı olursa 

karar kesinleşir. Çelişki halinde hasta Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının saptayacağı bir 

hakem hastaneye gönderilir. Bu hastane sağlık kurulunca verilen karar kesindir." hükmü yer 

almaktadır.  

             Bu itibarla, Genel Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan 

"eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden" ibaresinin Danıştay tarafından 

yürürlüğünün durdurulması sebebiyle, zorunlu yer değiştirmeye tabi memurun sağlık 

mazeretine bağlı yer değiştirme suretiyle atanması için aranan sağlık kurulu raporunun özel 

veya resmi sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurullarından alınmasının mümkün olduğu, ancak 

söz konusu sağlık kurulu raporları hakkında tereddüt bulunması halinde ilgilinin Yataklı 

Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği'nin 29 uncu maddesi uyarınca başka bir sağlık 

kuruluna gönderilebileceği, birinci ve ikinci rapor arasında çelişki bulunması durumunda ise 

hastanın Sağlık Bakanlığının saptayacağı bir hakem hastaneye gönderileceği mütalaa 

edilmektedir.  

              

 


