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İlgi: …………….Valiliğinin 23.08.2022 tarihli ve E-91321417-900-4392918 sayılı yazısı. 

 

Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümünde mezun olduktan 

sonra Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalında yüksek 

lisans yapan birinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde sözleşmeli 

hemşire olarak istihdam edilip edilemeyeceğine ilişkin ilgi yazı incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında, 

“Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, 

teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve 

danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve 

programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi 

uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle 

yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin, yürütecekleri 

hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır…” hükmü 

yer almaktadır. 

Diğer taraftan, Bakanlığımızın sözleşmeli personel istihdamına ilişkin 31/12/2021 

tarihli ve 2021/26 sayılı Genelgesinde, “…Sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin, 

yürütülecek hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları 

şarttır. Bu nitelikler konusunda, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla 

yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” eki “4 sayılı cetvel A-

Sözleşmeli Personel Pozisyon Unvanları ile Asgari Nitelikleri Gösterir Cetvel”de aranan 

nitelikler veya 2/7/2020 tarihli ve 31173 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

“Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve 

Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik”te yer alan personel kadro unvanları için aranan 

nitelikler dikkate alınacaktır. Yerel yönetimlerimiz sözleşmeli personel istihdamında 

yukarıdaki belirlenen nitelik özelliklerinden birini tercih edebilecektir. 

2- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar eki 4 sayılı cetvelde yer almayan 

ancak Bakanlığımızca sözleşmeli personel kadro unvanı olarak belirlenen ve ekli listede 

bulunan personel kadro unvanları için Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri 

Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte yer alan 

nitelikler aranacaktır. 

3- Bakanlığımızca belirlenen sözleşmeli personel kadro unvanları dışında sözleşmeli 

personel istihdam edilmeyecektir. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri 

Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte yer alan ve ekli listede belirlenen kadro 

unvanlarında tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılabilecektir. (Ek-2 Sözleşmeli Personel 

Kadro Unvanları)…” açıklamasına yer verilmiştir. 



Ayrıca, 6283 sayılı Hemşirelik Kanununun 1 inci maddesinde, “Türkiye’de 

üniversitelerin hemşirelik ile ilgili lisans eğitimi veren fakülte ve yüksek okullarından mezun 

olan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edilenler ile öğrenimlerini yurt dışında 

hemşirelik ile ilgili, Devlet tarafından tanınan bir okulda tamamlayarak denklikleri onaylanan 

ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edilenlere Hemşire unvanı verilir.” hükmü, 

Geçici 2 nci maddesinde ise, “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce hemşirelik 

ve hemşireliğe eşdeğer sağlık memurluğu programlarından mezun olanlar ile halen bu 

programlarda kayıtlı bulunan öğrencilerin kazanılmış hakları saklıdır. Hemşirelik eğitimine 

eşdeğer sağlık memurluğu programlarından mezun olanlar hemşire olarak çalışırlar. 

Hemşirelik eğitimine eşdeğer sağlık memurluğu programının adı, bu Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren hemşirelik programı olarak değiştirilir ve programlar 

birleştirilir. 

Bir defaya mahsus olmak üzere, ebelik diplomasına sahip olduğu halde bu Kanunun 

yayımı tarihinde en az üç yıldan beri yataklı tedavi kurumlarında fiilen hemşirelik görevi 

yaptığını resmi belge ile belgelendiren ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay 

içerisinde talepte bulunanlar hemşirelik yetkisiyle görevlerine devam ederler. 

Üniversitelerin hemşirelik programlarında ülke ihtiyacını karşılayacak yeterli kontenjan 

oluşturulmak üzere 5 yıl süre ile sağlık meslek liselerinin hemşirelik ve hemşireliğe eşdeğer 

sağlık memurluğu programlarına öğrenci alınmasına devam olunur ve bu programlardan mezun 

olanlara hemşire unvanı verilir.” hükmü yer almaktadır. 

Danıştay 2. Dairesinin 31/5/2021 tarihli ve E:2020/2473, K:2021/1849 sayılı kararında 

özetle, “hemşirelik ve ebelik mesleklerinin iki ayrı sağlık mesleği olarak adlandırıldığı, mesleğe 

alınmaları ile görev tanımlarının farklı olduğunun görüldüğü, Karadeniz Teknik Üniversitesi 

Giresun Sağlık Yüksek Okulu 4 yıllık Ebelik bölümü mezunu olması nedeniyle hemşire 

kadrosuna atanma şartlarını taşımadığı açık olan davacının, hemşirelik kadrosuna atamasının 

yapılmamasında hukuka aykırılık bulunmadığı” ifade edilmektedir. 

Bu itibarla, Belediyenizde 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre sözleşmeli 

olarak çalıştırılacakların, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar eki 4 Sayılı 

Cetvel veya Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde 

Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte kadro unvanları için belirlenen 

nitelikleri taşıması gerekmektedir. 

Bilgilerini rica ederim. 
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          Bakan a. 

              Yerel Yönetimler Genel Müdürü 

 

 


