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……………… ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE 

İlgi: 09.07.2019 tarihli ve 26860662/903.02.01/10527 sayılı yazınız. 

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve 
Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Yükseköğretim Kurumlarında bulunan "İşletme 
Müdürü" kadrolarının anılan yönetmelikte yer alan kadrolardan herhangi birine eşdeğer olup 
olmadığının, eşdeğer kadro var ise ilgili kadro için aranan şartların İşletme Müdürü kadrosu için de 
uygulanıp uygulanmayacağının ve eşdeğer kadro bulunmaması halinde atama için hangi şartlara haiz 
olunması gerektiği hakkındaki ilgi yazınız incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 
Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğinin amaç başlıklı 1 inci maddesinde, bu Yönetmeliğin amacının, 
liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Devlet 
memurları ile 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki kamu iktisadî 
teşebbüslerinde görev yapan sözleşmeli personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin 
usul ve esasları belirlemek olduğu, kapsam başlıklı 2 nci maddesinde, bu Yönetmeliğin, özel 
kanunlardaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla; 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 yapılacak 
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, ancak; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 59 uncu maddesinde belirtilen 
istisnai memurluklara... , başmüdür, işletme, müessese, fabrika, kombina ve meydan müdürlüklerine, 
taşra teşkilatı bölge ve il müdürü ile doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşlarının müdür kadrolarına ve 
bunların yardımcılıklarına, ilçe müdürü kadrolarına, atanma usul ve esasları kurumlarınca yönetmelikle 
belirlenen ilçe idare şube başkanlıkları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolara, Millî Eğitim 
Bakanlığında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil kadrolardan eğitim uzmanı kadrolarına, avukat 
kadro veya pozisyonlarından hukuk müşaviri kadro veya pozisyonlarına, yapılacak atamalarda bu 
Yönetmelik hükümleri uygulanmayacağı belirtilmiştir. 

Bu hükümler ile (Mülga) Devlet Personel Başkanlığının muhtelif görüşleri doğrultusunda, İşletme 
Müdürü unvanlı kadronun görevde yükselme kapsamında değerlendirilmemesi nedeniyle, söz konusu 
kadroya genel hükümlere göre atama yapılması gerektiği düşünülmektedir.  

Bilgilerinizi rica ederim. 

 


