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Konu: Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanarak Başbakanlığa iletilen “Sağlıkla İlgili Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı” taslağında yer alan ebe ve hemşire yardımcılarına sağlık bakım teknisyeni
unvanı verilmesine ilişkin madde hakkında düşünce ve önerilerimizin iletilmesidir.

T.C. BAŞBAKANLIK KANUNLAR VE KARARLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Derneğimiz tarafından “Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” Taslağında ebe ve hemşire yardımcılarına sağlık
bakım teknisyeni unvanı verilmesine yönelik bir geçici madde düzenlemesi bulunduğu bilgisi
edinilmiştir.
Taslak ile 1219 Sayılı Kanuna geçici madde olarak önerilen düzenleme “Bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, sağlık meslek liselerinin sağlık bakım görevliliği
haricindeki programlarına öğrenci kaydedilmez. Bu tarihe kadar kaydı yapılmış olan
öğrenciler eğitimlerini kayıtları yapılan programlarda tamamlar, ancak bunlar ve daha önce
ebe ve hemşire yardımcılığı programlarından mezun olanlar sağlık bakım teknisyeni meslek
unvanını kullanırlar.” şeklindedir.
Elimizde bulunan Tasarı taslağının 7. maddesi ile 1219 Sayılı Kanuna eklenmesi düşünülen
Geçici 13. Maddesi olarak önerilen madde uyarınca hemşire ve ebe yardımcılığı dahil sağlık
meslek liselerinin programlarına öğrenci kaydedilmeyeceğinin yasa hükmü haline getirilmesi
memnuniyet vericidir.
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Bununla birlikte, aşağıda kısaca belirteceğimiz nedenlerle sağlık bakım teknisyenliği
bölümüne de öğrenci kaydı yapılmayacağının düzenlenmesini talep ediyoruz. Çünkü çocuk
yaştaki kişilerin sağlık alanında teknisyenlik eğitimi alıp çalıştırılması sağlık hizmetinin ve
hizmetin verileceği ortamın özelliği nedeniyle pek çok sakıncayı içermektedir. En başta
çocukların maddi ve manevi varlığını geliştirme hakları ihlal edilmektedir. Bu nedenle lise
düzeyinde ki bu mesleki eğitimin kaldırılmasına ilişkin uzun yıllardır hukuki girişimlerde
bulunmaktayız. Bu yaş grubundaki çocukların sağlık alanında teknisyenlik eğitimi alması ve
bu unvanı taşımasını sağlayan okullar kapatılmalıdır. Üniversitelerin iki yıllık sağlık
teknikerliği kadro unvanı ile mezun olan çeşitli bölüm mezunları ile sağlık alanında ihtiyaç
duyulan destek hizmetlerin alınmasının sağlanması hizmet gereklerine uygun bir yaklaşım
olacaktır.
Bununla birlikte, Tasarı taslağı maddesinde ikinci değişiklik talebimiz “sağlık bakım teknisyeni
meslek unvanı” ile ilgilidir. Hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı ve sağlık bakım
teknisyenliği düzenlemeleri 1219 Sayılı Kanun’a 2.1.2014 tarih ve 6514 Sayılı Kanunun 24.
maddesi ile eklenmiştir. Buna göre her üç meslek grubunun atandığı kadro; teknisyen kadrosu
olup 657 Sayılı Yasa’nın “Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı" başlıklı
bölümünde tanımlanmaktadır.
Bilindiği üzere üniversitelerin iki yıllık sağlık ön lisans programlarından örneğin, anestezi,
laboratuvar, röntgen, tıbbi sekreterlik, ebelik ve çok kısa bir süre yürürlükte olan hemşirelik
programlarından mezun olanların tamamına 'sağlık teknikeri' denilmektedir. Özellikle son
yıllarda bu nitelikte ki programların çeşidinde çok artma olmuş, yaşlı bakımı, çevre, çevre
sağlığı, çevre kirlenmesi ve kontrolü, toplum sağlığı, diyaliz vb. çeşitli programlarından mezun
olup 'sağlık teknikeri' unvanı almış binlerce mezun bulunmaktadır.
Sağlık teknikerliği nitelemesi, bu düzeyde eğitim almış tüm sağlık gruplarını ifade etmektedir.
Bu durum, ne yazık ki, çok hatalı bir biçimde, sağlık teknikerlerinin hemşirelik lisans
tamamlama programına kabul edilmesine yönelik uygulamalara yol açmış, böylece,
hemşirelikle ilgili temel bilgi ve beceri düzeyini edindirmeye yönelik bir eğitimden geçmeyen
kişiler, sağlık teknikerliği diplomaları ile hemşirelikte lisans tamamlayarak hemşire unvanı
almışlardır. Örneğin, Sağlık Teknikerliği programlarının röntgen, laboratuvar, tıbbi sekreterlik,
yaşlı bakımı vb gibi programlarından mezun olanlar uzaktan eğitimle hemşirelikte iki ya da
ondan daha az bir sürede hemşirelik okuyarak lisans mezunu hemşire olmuşlardır. Aynı
2

durumun “Sağlık Bakım Teknisyenliği” unvanı alanlar yönünden gerçekleştirilmesi endişesini
taşımaktayız.
Bilindiği üzere 1219 Sayılı Kanunun Ek 13’te Sağlık Bakım Teknisyenliği’; sağlık meslek
liselerinin sağlık bakım teknisyenliği programından mezun olup en az tekniker düzeyindeki
sağlık meslek mensuplarının nezaretinde yardımcı olarak çalışan, ayrıca hastaların günlük
yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve
temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık meslek
mensubu olarak ifade edilmektedir. Bu personelin “Sağlık Bakım Teknisyeni” olarak
adlandırılması, hizmet ağırlıklı işlevlerinden ziyade hemşirelik hizmetleri alanına giren
“bakım” gereksinimlerini karşılaması gereken personel olarak düşünülmelerine neden
olmaktadır.

Bu nedenlerle, hem geçmişte hemşirelik eğitimi almayanlara hemşire unvanı verilmesine neden
olan hatalı uygulamalara kapı aralanmaması hem de ismin görev içeriğine uygun hale
getirilmesi bakımından Ek 13. Maddede yer alan “Sağlık Bakım Teknisyeni” meslek unvanının
“Sağlık Destek Personeli/ Elemanı” olarak düzenlenmesi önerilmektedir. Ayrıca, sağlık
meslek liselerinde sağlık bakım teknisyenliği bölümünün de kapatılmasının kural altına
alınması, nitelikli sağlık sunumuna hizmet edeceği gibi toplum yararına mesleki değerleri de
koruyacaktır. Bilginize sunarız. Saygılarımızla.

Çiğdem ÖZDEMİR
Yönetim Kurulu adına
Genel Başkan

3

