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sağllk emekçileri her geçen gün yoksullaşmakta ve bu yoksulluğu ortadan kaldıracak çeşitli

yo| ve yöntemlerle (fazla nöbet tutarak ve mesaiye kalarak, özellikıi birimlere geçmeye

çaı,şaral, izin kullanmayarak, vb) ekonomik ıyilik hallerini artırmaya çahşmaktadırlar, Sağlık

emeı<çııerinın ücret hesaplamasında kullanılan önemli ölçütlerden biri eğıtim düzeyidir ve

emekçilerin yaşam standartlarınln yükseltilmesinde vazgeçilmez önemdedir. Eğitimde fırsat

eşitligisosyai eiitliği aengeıemekte; iş barışını ve huzurunu korumaktadır. Sağlık emekçilerinin

onerıi soirnı"rından biri de 1gl11l2o14 tarihli Resmi Gazete,de yayımlanan 6569 Sayılı

kanun,un Geçici Madde 69,u uyarlnca sağlık alanındaki ön lisans mezunları için lisans

tamamlama programı açllmasl hükmü ile yasanln yürürlük tarihi oıan 19 kasım 2014 tarihinden

sonramezunolanlarınkapsamdlşıbırakılmasıolmuşvesağlıkemekçilerininlisans
tamamlamasl için;

,,Sağlık Ön Lisans Mezunlarının Sağ|ık Lisans Tamamlamalarına llişkin Usul Ve Esaslarda;

BaşvuruMadde4-(1)2014yllındayaylnİanan6569sayllıKanungereğince,2547sayıh
Kanuna göre kurulan yükseköğretim kurumlarının ebelik ve hemşirelik ön lisans programları

ile YÖK taraflndan belirlenen sağlık ön lisans programlanndan ,l9.,1 
1 .2014 tarihinden önce

mezun olarak diploma alanlar programa başvurabilirle/, denilerek 20,t4 yılından sonra mezun

olan sağllk emekçileri mağdur edilmiştir.

Lisans tamamlamada sağhk çalışanlarının en önemli talebi 2014 yıll sonrasında mezun olan

sagııı< çaıışanıarına da bJhakkın verilmesi olmuştur. Bu konuda çeşitli girişimlerde bulunulmuş

oırİ"sın" ragmen os Haziran2020larihinde ÖSYM tarafından ilan edilen 2020 yılı DGS (DikeY

Geçiş Sınaİı) kılavuzunda geçtiğimiz yıllarda Lisans tamamlamayı yapan Üniversitelerin

Ğ;r;r; etatu*, lstannuı üniveisitesi v.b) açık ve uzaktan eğitim fakültelerinde sağlıkta

lisans tamamlamalarda yer alan bölümlere yer veri|miş ve kontenjanlar artlrllmasl dışında bir

ilerleme kaydedi|memiştir. Yapılan bu düzenlemeyle yoğun iş yükü altında ÇalıŞan sağlık

emetçiıerinL Dikey Geçiş Sınavına girme ve kazanma şartıyla bir sınav barajı konulmuş, 2014

öncesi mezun olan sağllk emekçilerine tanınan hak|a eşit bir durum oluşturmayan idari işlem

oluşturulmuştur.

Sadece kontenjanların artırılması ve yeni bölümlere kılavuzda yer verilmesi ile lisans

tamamlamada kalıcı bir çözüm olmayacak, eğitimde fırsat eşitliği sağlanmayacak ve iş banşı

bozulmayadevamedecektir.Tümbunedenlerlesağllktalisanstamamlamadal9Kaslm2014
tarihinden sonra mezun olanların kapsam dışı bırakılmasıyla yaratılan hukuksuzluğun

giJ"riı."ri için yasal düzenleme yapılmasını talep eder, çallşmalarınızda kolayllklar dileriz.
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