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Hemşirelik  Kanunu'nda  2007  yılında  yapılan  değişiklikten  önce  Rektörlüğünüz  bünyesinde
göreve başlayan  lise veya ön  lisans mezunu hemşirelerin, göreve başladıktan sonra herhangi bir  lisans
programından mezun  olmaları  halinde,  Yükseköğretim Üst  Kuruluşları  ile  Yükseköğretim Kurumları
Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ile getirilen düzenlemeler çerçevesinde,
"şube  müdürü"  unvanlı  kadro  için  düzenlenecek  görevde  yükselme  sınavına  başvurmalarının  ve
yapılacak  sınavda  başarılı  olmaları  durumunda  atamalarının  yapılmasının  mümkün  bulunup
bulunmadığına ilişkin ilgi yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 15.03.1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek
18.04.1999  tarihli  ve  23670  sayılı  Resmi  Gazete'de  yayımlanan  "Kamu  Kurum  ve  Kuruluşlarında
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik"  in 2'nci maddesinde; bu
Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve
(III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik,
müessese  ve  işletmelere  ait  memur  kadrolarında,  düzenleyici  ve  denetleyici  kurumlara  ait  memur
kadrolarında,  özelleştirme  kapsam  ve  programında  bulunan  kuruluşlar  da  dahil  olmak  üzere  kamu
iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında
istihdam  edilen  personelin,  müdür  ve  daha  alt  görevlere  görevde  yükselme  mahiyetindeki  asaleten
atamaları  ile  en  az  ortaöğretim  düzeyinde mesleki  veya  teknik  eğitim  sonucu  ihraz  edilen  unvanlara
ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hükmü getirilmiştir.

Belirtilen Genel Yönetmeliğin 15'inci maddesinde, "Belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese
ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlardaki personel için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, il
özel idareleri ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli
kuruluşlardaki personel için İçişleri Bakanlığı; yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim
kurumlarındaki personel için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı olmak üzere kurumlar, bu Yönetmeliğin
kapsamına giren görevlere atanacaklarda aranacak şartları ve yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esaslar ile
diğer hususları Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşünü alarak bu Yönetmeliğe aykırı olmamak üzere
çıkaracakları yönetmelikle düzenler. Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri gidermeye
Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir." hükmü; geçici 3'üncü maddesinde ise, "Bu Yönetmelik kapsamına giren
unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır..." hükmü bulunmaktadır.

Diğer  taraftan, 12.04.2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim
Üst  Kuruluşları  ile  Yükseköğretim  Kurumları  Personeli  Görevde  Yükselme  ve  Unvan  Değişikliği
Yönetmeliği'nin  5'inci  maddesinin  ikinci  fıkrasının  (a)  bendinin  (1)  numaralı  alt  bendinde;  "Çiftlik
müdürü,  yurt  müdürü,  hastane müdürü,  müze müdürü,  şube müdürü,"  unvanları  sayılmış  olup,  7'nci
maddesinin  birinci  fıkrasının  (a)  bendinde;  "a)  Çiftlik  müdürü,  yurt  müdürü,  hastane  müdürü,  müze
müdürü, şube müdürü kadrolarına atanabilmek için; 1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

T.C.
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Çalışma Genel Müdürlüğü

1 / 2

Bilgi için:Hamit UÇMAN
Aile, Çalışma ve Sosyal

Hizmetler Uzmanı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: 2F13098A-092E-46E6-B9A0-0F8B37E2ED8C Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/

ADEM
Vurgu

ADEM
Vurgu

ADEM
Vurgu



Nurcan ÖNDER
Bakan a.

Genel Müdür

2)  İlan  edilen  kadrolar  için  belirlenen  başvuru  süresinin  son  günü  itibarıyla,  yükseköğretim  üst
kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında şef, koruma ve güvenlik şefi, uzman, sivil savunma uzmanı,
araştırmacı,  basın  ve  halkla  ilişkiler  müşaviri,  müze  araştırmacısı,  çözümleyici,  başhemşire,  müdür
yardımcısı kadrolarından birinde veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi
kadrolardan birinde çalışıyor olmak," hükümleri yer almaktadır.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde,  lise veya ön  lisans mezunu olmasına rağmen 2007 yılından
önce  hemşire  unvanlı  kadroya  atamaları  yapılan  ve  halen  görevlerine  devam  eden  personelin  mer'i
mevzuat  hükümlerinde  belirtilen  "lisans  düzeyinde  öğrenim  gerektiren  kadrolardan  birinde  çalışıyor
olmak" şartını taşıdıkları değerlendirilmekte olup, söz konusu personelin başvuru tarihinin son gününden
önce herhangi bir lisans programından mezun olmak suretiyle, anılan Yönetmelikte aranan "En az dört
yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak" şartını ve mevzuatla aranan diğer şartları da  taşımaları halinde,
"şube müdürü" unvanlı kadro için düzenlenecek görevde yükselme sınavına başvurmalarının ve sınavda
başarılı  olmaları  durumunda  şube  müdürü  unvanlı  kadroya  atamalarının  yapılmasının  mümkün
bulunduğu mütalaa edilmektedir.

Rica ederim.
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