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HEMŞİRELİK KANUNU 

 
Madde 1 – (Değişik: 25/4/2007-5634/ 1. md.) 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. 
 
Madde 2 – (Mülga: 25/4/2007-5634/ 6. md.) Yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
Madde 3 – (Değişik: 25/4/2007-5634/ 2. md.) Türkiye’de hemşirelik mesleğini bu Kanun 
hükümleri dahilinde hemşire unvanı kazanmış Türk vatandaşı hemşirelerden başka kimse 
yapamaz. 
 
Madde 4 – (Değişik: 25/4/2007-5634/ 3. md.) Hemşireler; tabip tarafından acil haller dışında yazılı 
olarak verilen tedavileri uygulamak, her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik 
girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirlemek ve hemşirelik tanılama 
süreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik bakımını planlamak, 
uygulamak, denetlemek ve değerlendirmekle görevli ve yetkili sağlık personelidir. Ayrıca aile 
hekimliği uygulamasına ilişkin kanun hükümleri ile bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe 
konulan mevzuattaki görevleri de yaparlar. 
 Hemşirelerin birinci fıkrada sayılan hizmetlerde çalışma alanlarına, pozisyonlarına ve 
eğitim durumlarına göre görev, yetki ve sorumlulukları Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak 
yönetmelikle düzenlenir. 
 
Madde 5- Hemşire okulundan mezun hemşireler mecburi hizmetlerini bitirip.memuriyetten 
ayrılınca;mecburi hizmeti olmıyan hemşire okulu mezunları istedikleri vakit sanatlarını 
serbestçe yapabilirler. 
 Serbest çalışacak hemşireler lüzumlu vesikalarını bir dilekçeye bağlayarak mahallin en 
büyük sağlık amirine verirler. Serbest çalışan hemşire ev adresiyle çalışmak istediği yerde bir 
değişiklik olduğu takdirde bir hafta içinde aynı makama haber vermeye mecburdur. 
 
Madde 6 –– (Mülga: 25/4/2007-5634/ 6. md.) Yürürlükten kaldırılmıştır.  
 
Madde 7 –– (Mülga: 25/4/2007-5634/ 6. md.) Yürürlükten kaldırılmıştır.  
 
Madde 8 –– (Değişik: 25/4/2007-5634/ 4. md.) Lisans mezunu hemşireler meslekleriyle ilgili 
lisansüstü eğitim alarak uzmanlaştıktan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edildikten 
sonra uzman hemşire olarak çalışırlar. 
 Hemşireler meslekleri ile ilgili olan özellik arz eden birim ve alanlarda belirlenecek 
esaslar çerçevesinde yetki belgesi alırlar. Yetki belgesi alınacak eğitim programlarının 
düzenlenmesi, uygulanması, koordinasyonu, belgelendirme ve tescili ile kredilendirme ve 
yetki belgelerinin iptali gibi hususlar, Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle 
düzenlenir. 
 
Madde 9 – (Değişik: 25/4/2007-5634/ 5. md.)  Hemşirelikle ilgili yönetim görevlerinde lisans ve 
lisansüstü eğitime sahip hemşirelerin rüçhan hakları vardır. 
 
Madde 10 –– (Mülga: 25/4/2007-5634/ 6. md.) Yürürlükten kaldırılmıştır.  
 
Madde 11 –3 üncü madde hükümlerine riayet etmeyen, dördüncü maddede yazılı vazife ve 
salahiyet hudutlarını tecavüz eden ve 5 inci maddenin ikinci bendi hükmünü yerine 
getirmeksizin serbest çalışan hemşirelerden (50) liradan (200) liraya kadar hafif para cezası 
alınır. 
 



Madde 12 –– (Mülga: 25/4/2007-5634/ 6. md.) Yürürlükten kaldırılmıştır.  

Madde 13 – 1219 sayılı kanunun 64 üncü maddesiyle 3017 sayılı kanunun 4253 sayılı 
kanunla değiştirilen 61 inci maddesi hükümleri kaldırılmıştır. 

Madde 14 – 4862 sayılı kanun ile bu kanunun eklerine bağlı kadro cetvellerindeki 
başhemşire, hemşire, ziyaretçi başhemşire,ziyaretçi hemşire ve ebe kadroları kaldırılmış ve 
onların yerine bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvel eklenmiştir. Ekli (1) sayılı cetveldeki kadrolar, 
doğum evleri,nisaiye klinikleri ve sağlık merkezlerine tayin olunacak ebeler hakkında da 
tatbik olunur. Ekli (2) sayılı cetveldeki kadrolar 1954 mali yılında kullanılamaz. 

Geçici Madde 1 - (6283 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup teselsül için 
numaralandırılmıştır.) Bu kanunun neşrinden evvel hastabakıcılık yapmakta olanlardan 
yedinci maddeye göre hemşire yardımcılığına talip olanlar jüri huzurunda ehliyetlerini is- pat 
ettikleri takdirde hemşire yardımcısı olabilirler.  

Geçici Madde 2 – (Ek: 25/4/2007-5634/ 7. md.) 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." 

Madde 15 - Bu kanun 28 Şubat 1954 tarihinden itibaren mer’idir.  

Madde 16 - Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilleri 
memurdur. 
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