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ÖSYM tarafından yayınlanan 2019 yılı DGS yerleştirme sonuçlarrna ilişkin sayısal
bilgilere göre, açıköğretim programlanna 86.000 kontenjan aynlmış olup, bunun 56.995'i
dolmuş, 29.005'i boş kalmışıır. Boş kalan kontenjan değerlendirildiğinde, Üniversiteniz
tarafından açıköğretim programlanna daha fazla kontenjan aynlması milmkiin olabilecektir.

Sağlık alanında lisans tamamlama, 19 Kasım 2014 tarih ve 6569 sayılı Kanunun ııe
2547 sayılı Ytikseköğretim Kanuna eklenen geçici 69.madde ile yasalaşmıştr. Mezkür Kanun
hiikmü ile sağlık alanında ön lisans diploması alanlardan ebelik ve hemşirelik
programlanndan mezun olanlaıa kendi alanlannd4 diğerlerine ise Yiikseköğetim Krırulunrın
belirleyeceği, ebelik ve hemşirelik programlan dışındaki ilişkili alarılarda uzaktan eğitim
yöntemi ile lisans tamamlama eğitimi hakkı getirilmiştir..

Yasal diizenlemenin yapılmasından sonra hem sğlıkta lisans tamamlamanın hayata
geçirilmesinde, hem de bugiine kadar başanlı bir şekilde stirecin yürütülmesinde en büyük
katkı Atatiirk Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi'ne aittir. Bu anlamda, sorumluluğu
üstlenmenİn yaru sır4 lisans tamamlama uygulamasınrn başladığı giinden itibaren her ti.irlü
soruna çözilm odaklı yaklaşarak sürecin sağlıklı bir şekilde giiniimiize kadar getirilmesini
sağladığınız için Sağlık-Sen olarak Üniversitenize teşekkür etmekteyiz.

2547 sayılı Kanunun geçici 69.maddesinin 2014 yılına kadar mezun olanlan
kapsaması nedeniyle, sağlıkta lisans tamamlama uygulaması artık beklentiyi karşılayamaz bir
hal almıştır. Bu sorunun çözilmü ve sağlık çalışanlannın eğitim seviyesinin yükseltilmesi için
önlisans mezunlannı dikey geçiş sınavına yönlendirmenin uygun olacağı kanaatindeyiz.
Ancak, bunın için açıköğetim/uzaktan eğitim programlannda yeterli kontenjann sağlanması
gerekmektedir.

Üniversitenizde halihazırda Açıköğetim Fakültesi Sosyal Hizmet Böliimü'nde
500 kontenjan bulunmaktadır. Sosyal Hizmet Bölümü'ndeki 500 kontenjan 5000'e

çıkanlarak, Sağlık Yönetimi Bölilrnü için de 5000 kontenjan aynlarak, toplamda 10.000
kontenjan ile sağlık çalışanlannın dikey geçiş sınavına yönlendirilmesi sağlanabilecektir.

Sağlıkta lisans tamamlama uygulamasına en başından itibaren, inanan ve destek veren
Üniversiteniz tarafından, sağhk çalışanlanrun DGS ile açıköğetim programlanna
yerleşebilmesi için kontenjan artınmı hususunda gereğini yapmasını saygılanmızla arz ederiz.
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