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Sağlık alanında lisans tamamlama 19 Kasım 2014 tarih ve 6569 sayıh Kanunun ile
2547 sayıh Yükseköğretim Kanrrna eklenen geçici 69.madde ile yasalaşmıştır. Mezkür Kanun
hükmü ile sağlık alanırıda ön lisans diploması alanlardan, ebelik ve hemşirelik
programlanndan mezun olanlara kendi alanlannda, diğerlerine ise Yi.iksekögretim Kurulunun
belirleyeceği, ebelik ve hemşirelik programlan dışındaki ilişkili alanlarda uzaktan eğitim
yöntemi ile lisans tamamlama eğitimi hakkı getirilmiştir.

Yasal diizenlemenin yapılmasından sonr4 hem sağlıkta lisans tamamlamanın hayata
geçirilmesinde, hem de bugiiıe kadar başanlı bir şekilde sürecin yürüttilmesinde en büyiü
katkı, Atattirk Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi'ne aittir. Bu anlamda sorumluluğu
üstlenmenin yanı sır4 lisans tamamlama uygulamasının başladığı giinden itibaren her tiirlü
soruna çözüm odaklı yaklaşarak, sürecin sağlıklı bir şekilde güniimiize kadar getirilmesini
sağladığınız için Sağlık-Sen olarak Üniversitenize teşekkiiı etmekteyiz.

2547 sayı|ı Kanunun geçici 69.maddesinin 2014 yılına kadar mezun olanlan
kapsaması nedeniyle, sağlıkta lisans tamamlama uygulaması artık beklentiyi karşılayamaz bir
hal almıştır. Bu sorunun çöziimü ve sağlık çalışanlarırun eğitim seviyesinin yi.ikseltilmesi için
önlisans mezunlarını dikey geçiş stnavna yönlendirmenin uygun olacağı kanaatindeyiz.
Ancak, bunun için açıköğretirrı/uzaktan eğitim programlannda yeterli kontenjanın sağlanması
gerekmektedir.
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ÖSYM tarafından yayınlanan 2019 yılı DGS yerleştirme sonuçlanna ilişkin sayısal
bilgilere göre, açıköğetim progıamlanna 86.000 kontenjan aynlmış olup, bunun 56.995'i
dolmuş, 29.005'i boş kalmıştır. Boş kalan kontenjan değerlendirildiğinde, Üniversiteniz
tarafından Açıköğretim Programlanna düa fazla kontenjan aynlması miimkün olabilecektir.

Üniversiteniz tarafindan Açık ve Uzaktan Ögetim için Sosyal Hizmet Böliirnü'ne
5000, Sağlık Yönetimi Böliimü'ne 5000 olmak iDere toplam 10.000 kontenjan aynlarak
sağhk çalışanlannın dikey geçiş smavına yönlendirilmesi sağlanabilecektir.

Sağlıkta lisans tamamlama uygulamasına en başından itibaren inanan ve destek veren
Üniversiteniz tarafindan, sağlık çalışanlarının DGS ile açıköğretim programlarına
yerleşebilmesi için kontenjan artınmı hususunda gereğini yapmasrnı say arz ederiz.
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