Sağlıkta Lisans Tamamlamaya Danıştay Dur
Dedi

YÖK’ün Sağlık Ön Lisans Mezunlarına Sınavsız ve Uzaktan Eğitimle Sosyal Hizmet
Lisans Tamamlama işlemine ilişkin davada Danıştay yürütmeyi durdurma kararı
verdi.
Sağlık Hizmet Uzmanları Derneğince açılan davalar ve YÖK tarafından başlatılan
işlemler, sağlık ön lisans mezunlarının bu bölümü tercih etmeleri kendilerince
sıkıntılı olabilir. Meslektaşlarımızın bu konuya karşı dikkatlerini çekmek için
dava kararlarını ve Sosyal Hizmet Uzmanları derneği açıklamalarını sunuyoruz.
Meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği

Değerli Üyelerimiz,
YÖK kararıyla 2015 yılında sosyal hizmetle ilgisi bulunmayan pekçok sağlık ön
lisans bölümüne sınavsız uzaktan, açık eğitimle Sosyal Hizmet Lisans mezunu olma
şansı verilmişti. Bu karar ve uygulamanın yürütmesinin durdurulması ve iptali
için SHUDER tarafından Danıştayda dava açılmıştı. Dava sürerken YÖK benzer
işlemi 2017’de de yapmak üzere geçtiğimiz günlerde süreç başlattı.
Ancak bu hafta içinde Derneğimize ulaşan Danıştay’ın 6.6.2017 tarihli mahkeme
kararına göre; Danıştay’da açtığımız davadaki taleplerimize uygun olarak,
Yükseköğretim Kurulu’nun 23.07.2015 tarihinde yaptığı “Sağlık Önlisans
Alanlarından Mezun Olanlara Lisans Tamamlama” ile ilgili duyuruya ilişkin

işlemin, bu duyuruya istinaden yapılan tercih ve yerleştirme işlemleri, tercih
ve yerleştirme işlemleri sonucunda 7-11 Eylül 2015 tarihler arasında yapılan
kayıt işlemleri yönünden; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27.
maddesinin 2. fıkrasında belirtilen koşulların birlikte gerçekleştiği
anlaşıldığından yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne ve teminat
alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.
Bu karara göre, sağlık ön lisans bölümlerinden sınavsız olarak Sosyal Hizmet
Lisans bölümlerine geçme ile ilgili iş ve işlemler ile buna ilişkin
uygulamaların doğrudan durdurulması gerekmektedir. Derneğimizce konu takip
edilerek, bu doğrultuda Danıştay kararına istinaden resmi olarak tekrar YÖK’e
müracaat edilerek, hem 2015 hem de bu yıl ki sağlıkta ön lisans mezunlarının
sınavsız olarak Sosyal Hizmet Lisans bölümlerine geçiş uygulamasına ilişkin iş
ve işlemlerin tümden durdurularak iptal edilmesi talep edilecektir.
Saygılarımızla duyurulur.
Rahmiye BOZKURT
SHUDER Genel Başkanı

Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız.

YÖK Lisans tamamlama duyurusunu
yayınladı
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Geçici 69. maddesinde “Bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarih itibariyle sağlık alanında ön lisans diploması
alanlardan ebelik ve hemşirelik programlarından mezun olanlara kendi
alanlarında, diğerlerinde ise Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği, ebelik ve
hemşirelik dışındaki ilişkili alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılır.Bu
eğitimler, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği alanlarda uzaktan eğitim
yöntemleri ile verilebilir. Uygulama eğitimleri için Sağlık Bakanlığı ve
Yükseköğretim Kurulu iş birliği yapar. Bu eğitimlerin usul ve esasları
Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.” hükmü bulunmaktadır.
Söz konusu hüküm uyarınca;
YÖK Başkanlığımızca belirlenen sağlık önlisans programlarından 19.11.2014
tarihinden önce mezun olan adaylar 2017 Sağlık Lisans Tamamlamaya
başvurabilmektedir.
2017-2018 eğitim-öğretim yılı için Sağlık Lisans Tamamlama Programına ilişkin
başvuru ve tercih işlemleri 24/07/2017 (Saat:14:00) – 04/08/2017 (Saat:17:00)
tarihleri arasında YÖK Başkanlığımız resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet
aracılığı ile yapılacaktır.

http://www.yok.gov.tr/web/guest/duyurular

