
GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP 
UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ 

EĞİTİM                   
İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ

Bu çalışmanın amacı, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği
kapsamında düzenlenecek olan eğitim faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemleri
düzenlemek ve yapılması gereken iş ve işlemlerin usul ve esaslarını ortaya
koymaktır.
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Ayrıntılı Bilgi İçin: 

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı 

Telefon: 0 312 585 14 80-15 03    www.sb.gov.tr/getat 
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KISALTMALAR 

SB: Sağlık Bakanlığı

SHGM: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SKHK: Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 

SK: Sayılı Kanun 

GETAT: Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları

SBSEY: Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği

EAS: Eğitim Alan ve Standartları

TANIMLAR

UYGULAMA: Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını,

UYGULAMA MERKEZİ: İlgili alanda sertifikası bulunan tabip ve/veya diş tabibi

sorumluluğunda ve bu Yönetmelikte belirlenen uygulamaları yapmak üzere eğitim ve araştırma

hastanesi ve tıp fakültesi veya diş hekimliği fakültesi sağlık uygulama ve araştırma merkezi

bünyesinde kurulan ve Bakanlıkça yetkilendirilmesi halinde eğitim verilebilecek merkezi,

SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI: Mezuniyet sonrası; belli bir konuda özel bilgi ve/veya

beceriye dayalı yeterlik kazandırmak amacıyla sağlık alanında düzenlenecek örgün ve/veya

uzaktan eğitim programını,

EĞİTİCİ: Sertifikalı eğitim vermek için gerekli şartlara sahip kişiyi,

KATILIMCI: Yeterlilik kazanmak üzere sertifikalı eğitim programına katılan kişiyi,

PROGRAM SORUMLUSU: sadece bir eğitim programında görev alır ve programın her türlü

iş ve işlemlerinin yürütülmesinden sorumlu olan gerçek kişiyi

EĞİTİM MERKEZİ: Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliğinin Ek-3 ünde

yer alan uygulamalara dönük Bakanlıkça onaylı eğitim düzenleme yetkisi bulunan Bakanlıkça

uygulama konusunda yetkilendirilmiş Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezlerini,

İfade eder.



AMAÇ

Bu çalışmanın amacı, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları

Yönetmeliği kapsamında düzenlenecek olan eğitim faaliyetleri ile ilgili iş ve

işlemleri düzenlemek ve yapılması gereken iş ve işlemlerin usul ve esaslarını

ortaya koymaktır.

KAPSAM

Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği kapsamında düzenlenecek olan

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarına dönük eğitimleri ve bu

eğitimleri verme konusunda yetkilendirilmiş Uygulama Merkezlerini kapsar.

DAYANAK 

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği, kapsamında

11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına

Dair Kanunun Ek 13 üncü maddesine, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık

Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin (c) bendine ve Ek 11 inci

maddesine, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı

Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin

8 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (ğ) bentlerine ve 40 ıncı maddesi.

Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği kapsamında, 7/5/1987 tarihli ve

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü ve 9 uncu maddeleri ile

11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve

Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde

Kararnamenin 2 nci ve 8 inci maddeleri. 5



1   EĞİTİM FAALİYETLERİ

1.1 EĞİTİM İŞ VE İŞLEMLERİ  

27/10/2014 tarihli ve 29158 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe

giren “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği' kapsamında

yönetmelikte tanımı yapılmış sağlık kuruluşlarının yönetmeliğin Ek-3 ünde

sayılan uygulamalara dönük Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği

kapsamında verilecek eğitimler aşağıdaki esaslara göre yürütülür.

1.1.1 Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği

kapsamındaki uygulamalara dönük Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim

Yönetmeliği kapsamında düzenlenecek uygulamalar ile ilgili aşağıdaki

hükümler geçerlidir.

A) Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi; eğitim ve araştırma

hastanesi, tıp fakültesi veya diş hekimliği fakültesinin sağlık uygulama ve

araştırma merkezleri bünyesinde kurulabilmektedir. Uygulama merkezleri

sadece uygunluk belgelerinde yetkilendirildiği Yönetmelik’te belirlenen

uygulamaları yapabilecektir. Uygulama merkezleri Valilikler aracılığıyla bir

dilekçe ile başvurulması ve açık olarak talep edilmesi durumunda eğitim

verme yetkisi talebinde de bulunabilecektir. Sertifikalı eğitim verme talebi

ile ilgili başvurularda iş ve işlemler 04 Şubat 2014 tarihli ve 28903 sayılı

Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Sertifikalı

Eğitim Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülecektir.

B) Bakanlıkça izin verilen geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama

merkezleri/üniteler, mezkûr Yönetmelik’in Ek-3 ünde yer alan uygulamaları

Bakanlıktan izin almak kaydıyla yapabilecektir. Uygulama merkezi veya

ünitelerin, Ek-3’te yer alan her yeni uygulama için Bakanlıktan ayrı ayrı izin

almaları zorunludur. Ünitelerde, Ek-3’te sayılı listede, ünitelerde

yapılabileceği belirtilen uygulamalardan başka işlem yapılamaz. Uygulama

merkezleri ise, Ek-3’te sayılı listede üniteler ve uygulama merkezleri

tarafından yapılabileceği belirtilen uygulamaların tümünü yapabilecektir.
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C. GETAT Yönetmelik`inin Ek-3 ünde sayılan Geleneksel ve

Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarına dönük sertifikalı eğitimler,

4/2/2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık

Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği kapsamında, Bakanlıkça

eğitim vermek üzere yetkilendirilmiş merkezler tarafından verilir.

Eğitim yetkisi alabilmek için Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp

Uygulamaları Yönetmeliği hükümlerine göre Uygulama Merkezi

olma şartı bulunmaktadır. Eğitim verilmesi istenilen uygulamaya

dönük Bakanlıkça verilmiş uygulama izni bulunan Uygulama

Merkezleri ayrıca talep etmeleri şartı ile izin verilen uygulamalara

dönük eğitim faaliyeti düzenleyebileceklerdir.

Sertifikalı Eğitim vermek isteyen uygulama merkezleri; EAS`ı

tamamlanmış ve Bakanlık resmi internet sitesinde duyurulmuş olan

uygulama ile ilgili bir dilekçe ile il sağlık müdürlüğü aracılığıyla veya

doğrudan bakanlık makamına başvuru yapacaktır.

Yönetmelik Ek-3 ünde yer alan hangi uygulamaya dönük eğitim

verme yetkisi talep edildiğinin açıkça belirtildiği atentli kağıda

yazılmış bir dilekçe ile başvurulur

Başvuruda, Program sorumlusunun adı,soyadı,nüfus cüzdan

fotokopisi, tıp fakültesi diploma fotokopisi, sertifika fotokopisi

Eğitimcileri gösterir liste. Eğitimcilerin sertifika tescil tarih ve

numaları, Başvuru yapan merkezin idarecisinin imza ve kaşesi,

bulunmalıdır.
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Sertifikalı eğitim alanları ile standartlarının belirlenmesi:
D)
(a)Sertifikalı eğitim programları; kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile
gerçek kişiler tarafından, Bakanlıkça belirlenmiş standartlara uygun
olarak yürütülür.

(b) Bakanlıkça standardı belirlenmiş alanlarda eğitim programlarının
açılma izni ilgili birim tarafından verilir.

(c) Bakanlık merkez teşkilatı ve bağlı kuruluşları, diğer kamu tüzel
kişiliğini haiz kurum ve kuruluşlar ile il müdürlüğü sertifikalı eğitim
programı açmak için başvuruyu ilgili birime, özel hukuk tüzel kişileri ve
gerçek kişiler ise ilgili birime bildirilmek üzere il müdürlüğüne yaparlar.

E) Başvuruya istinaden aşağıdaki işlemler uygulanır.
(a) İlgili birim, talebi değerlendirmek üzere bir ön inceleme ekibi kurar.

(b) Başvuru ön inceleme ekibi tarafından Bakanlıkça belirlenen
standartlara uygunluğu açısından değerlendirilir ve bir ön inceleme
raporu hazırlanır. (Ek-2)

(c) Ön inceleme raporuna istinaden ilgili birimce açılması uygun
görülen eğitim programı için yine ilgili birimce ilgili ugyulama
merkezine Bakanlıkça belirlenecek “Sertifikalı Eğitim Programı
Uygulama Yetki Belgesi” düzenlenir.

(ç) Standartlara uymayan ve/veya ilgili birimce uygun görülmeyen
başvurular, gerekçeleri ile birlikte reddedilir. Başvuruları belge ve
bilgilerde eksiklik ve/veya standartlara uygunsuzluk nedeni ile
reddedilen başvuru sahipleri, eksikliklerini tamamlayarak ve/veya
standartlara uygunluk sağlayarak yeniden değerlendirilmek üzere ilgili
birime tekrar başvurabilir.
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(d) Eğitim programının açılması ile ilgili iş ve işlemler başvurunun

yapılmasından itibaren en geç iki ay içerisinde tamamlanır.

(e) Eğitim programı için yetkilendirilen uygulama merkezi eğitim

programının başlamasından en az otuz iş günü önce yazılı olarak ilgili

birime veya il müdürlüğüne bilgi vererek eğitimi düzenleyebilir.

(f) Standartlarda belirtilmiş olmak kaydıyla, eğitimin uygulamalı

kısmını aynı il içerisinde başka bir merkezde verecek olan kamu kurum

ve kuruluşu/özel hukuk tüzel kişisi/gerçek kişiler ilgili merkezle

yaptıkları protokolü başvuru esnasında sunarlar.

(5) Bakanlık; sertifikalı eğitim alanı olarak belirlenmiş alanlarda sağlık

politikaları ve Bakanlığın stratejik planları doğrultusunda ülkenin

ihtiyacı olan nitelikli insan gücünü dikkate alarak yeni eğitim

programlarının açılmasına izin vermeyebilir. Ancak başlamış olan

eğitimler tamamlanır.
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Program sorumlusu ve görevleri

(1) Program sorumlusu, sadece bir eğitim programında görev alır ve

programın her türlü iş ve işlemlerinin yürütülmesinden sorumludur.

(2) Program sorumlusu aşağıdaki görevleri yerine getirir:

(a) Programın işleyişiyle ilgili her türlü işlemi yürütmek.

(b) Eğitimlerin standartlara uygun verilmesini ve sürdürülmesini

sağlamak.

(c) Katılımcıların eğitime devamsızlık ve eğitim disiplinine aykırı

davranışlarıyla ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.

(ç) Eğitim faaliyeti ile ilgili belge, form, rapor ve diğer evrakın

düzenlenmesini ve Müdürlüğe/ilgili birime sunulmasını sağlamak.

(d) Denetim sırasında yetkililere gereken bilgi ve belgeleri sunmak

ve denetime yardımcı olmak.
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Denetim

(1) Eğitim programları, Bakanlığın talebi, şikâyet ve soruşturma

halleri üzerine yapılacak denetimler hariç olmak üzere, alanına göre

belirlenen standart ve aralıklarla olağan olarak ilgili birimce ilgili

alanda uzman kişilerin yer aldığı denetim ekibi tarafından

denetlenir. Rutin denetimler dışında Genel Müdürlükçe denetim

yapılabilir.

(2) Olağan/Olağan dışı denetimler sonucunda, standartlarda

belirtilen niteliklerin kaybedilmesi ya da uygulamada eksiklikler

tespit edilmesi halinde; eğitim programının uygulaması durdurulur.

(3) Tamamlanabilecek eksiklikler için ek süre verilir. Bu süre ilgili

sertifikalı eğitim programının standartlarında belirlenen eğitim

süresini aşamaz.

(4) Belirlenen standartlara uymadığı belgelendirilen ve/veya

eksiklikleri tamamlanmayan eğitim programı ve verilmiş olan

Sertifikalı Eğitim Programı Uygulama Yetki Belgesi iptal edilir.

Belgenin iptal edildiği Bakanlık internet sayfasında ilan edilir.

(5) Eğitim programı durdurulduğu veya iptal edildiği halde eğitime

devam edilerek verilen sertifikalar Bakanlıkça tescil edilmez. 11



Eğitim ücreti:

(1) Eğitim programları için kişi başına ödenecek eğitim ücreti,

konusuna göre ilgili birimlerce belirlenir ve Bakanlığın internet

sayfasında duyurulur.

(2) Kişi başına eğitim ücreti, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı

Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesine göre

doçentler için öngörülmüş ek ders ücreti göstergesinin memur

aylık katsayısı ile çarpımı sonucu hesaplanan tutarın, eğitim

programının Bakanlıkça belirlenmiş olan toplam ders saati sayısı ile

çarpımı sonucu bulunur. Ortaya çıkan meblağ, o eğitim için kişi

başı tavan ücreti olarak alınır ve kişi başına alınacak eğitim ücreti

tavan eğitim ücretini aşamaz.

(3) Bakanlık merkez ve bağlı kuruluşları tarafından düzenlenen

sertifikalı eğitimlere görevi gereği katılması gereken kamu

personelinden eğitim ücreti alınmaz. 12



Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

(1) 21/8/2010 tarihli ve 27679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut sertifikaların tescili ve geçerlilik süreleri

(1) Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleri uyarınca Bakanlıkça

sertifikalı eğitim alanı olarak belirlenmiş alanlarda ve standartlar

doğrultusunda eğitim programları düzenlenmeye devam edilir ve bu

eğitimler sonucunda verilen sertifikalar 10 uncu maddenin dördüncü

fıkrasında belirtilen esaslara göre tescil edilir.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen eğitim

programları ile ilgili olarak bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten

itibaren bir yıl içerisinde Bakanlığa başvuruda bulunulması kaydıyla,

eğitim verilen alanın sertifikalı eğitim alanı olup olmayacağı

hususunda bu yönetmelik kapsamında Bakanlıkça değerlendirme

yapılır. Bakanlıkça sertifikalı eğitim alanı olarak belirlenmesi halinde

verilen eğitim programlarından ilgili sertifikalı eğitim alanı

standartlarına uygun olanların sertifikaları 10 uncu maddenin

dördüncü fıkrasında belirtilen esaslara göre tescil edilir.
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T.C. 

SAĞLIK BAKANLIĞI 

SERTİFİKALI EĞİTİM UYGULAMA 

 
 

 

……………………................................................................................................................................

...................................................................................................KURUMUNUN / KURULUŞUNUN / 

ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLİĞİNİN / GERÇEK KİŞİSİNİN …………………………………… 

…………………………………………………………………………alanında sertifikalı eğitim 

vermesi Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliğinin 6’ıncı maddesi hükümleri doğrultusunda 

Bakanlığımızca uygun görülmüştür. 

 

ONAYLAYAN 

Bakanlık Merkez ve Bağlı 

Kuruluşunun Adı 

 

Onaylayanın;  
Adı Soyadı   

Unvanı(1)  

Onaylanma Tarihi ve Sayısı(2)  

İmza 

Mühür 

 

 

 

Açıklamalar: 
 

(1) En az Daire Başkanı unvanına sahip bir yetkili tarafından onaylanacaktır. 

(2) Yetki Belgesi verilmesinin uygun olduğuna dair alınan Makam Onayının tarih ve sayısı yazılacaktır. 

SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMINI UYGULAYACAK 

Kurumunun/ Kuruluşunun/Özel Hukuk Tüzel Kişiliğinin/Gerçek Kişisinin 

Adı 
 

Adresi 
 

İletişim Bilgileri 

 

Sabit Telefon No: 

0…………… 

Mobil Telefon No: 

0……………… 

Fax No: 

0………… 

E-mail adresi: 

……………@ 

BELGE NO  : 
 
BELGE TARİHİ :  

 

T.C. 

SAĞLIK BAKANLIĞI 

SERTİFİKALI EĞİTİM UYGULAMA 
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T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI                                                                                                        
SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERTİFİKALI EĞİTİM ALANI UYGULAMA MERKEZİ ÖN İNCELEME 

RAPORU 

EĞİTİMİN ADI: 

BAŞVURU YAPAN KURUM

BAŞVURU TARİHİ ve SAYISI

UYGULAMA MERKEZİ TARİH VE SAYI

PROGRAM SORUMLUSU

EĞİTİCİLER ADI SOYADI SERTİFİKA TARİH NUMARASI 

1
EĞİTİCİLER LİSTESİ EKLİ LİSTEDE SUNULMUŞTUR

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

15



EĞİTİM VERİLECEK YERİN NİTELİKLERİ

ÖRGÜN EĞİTİM İÇİN VAR YOK

1

Katılımcıların interaktif eğitim alabilecekleri yeterli donanıma 

sahip eğitim salonu

2

Katılımcı sayısına uygun yeterli ısı, ışık ve havalandırmaya 

sahip salon

3

Katılımcı Sayısına uygun yeterli sayıda masa-sandalye

4

Bilgisayar,Gör-İşit cihazları

5

Uygulama Maketleri

6

Yazı Tahtası

7

Baskı aleti,Yazıcı ve Fotokopi Cihazı

8

İnternet bağlantısı

UZAKTAN EĞİTİM İÇİN VAR YOK

1

Uluslararası öğrenme içerik standardı (Scorm,AICC) uyumlu 

Öğrenme Yönetim Sistemi yazılımı 

2

Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) Paneli

3

Öğrenci kapasitesine uygun sunucu ve altyapı mimarisi 

4

Eş zamanlı eğitimlerin sunulması için video konferans yazılım 

ve alt yapılarının sisteme entegresi

EĞİTİMDE KULLANILACAK MATERYALLER VE NİTELİKLERİ VAR YOK

1
Eğitim içeriğinde yer alan eğitim materyali

2

Görsel ve işitsel eğitim materyali

3

Uzaktan eğitim için konuya özel geliştirilmiş ve elektronik 

ortama aktarılmış ders içeriği 

4
Uygulama ders için maket/model

5
Uygulamaya Özgü Zorunlu Cihaz

6
Uygulamaya Özgü Zorunlu Cihaz

7
Uygulamaya Özgü Zorunlu Cihaz

8
Uygulamaya Özgü Zorunlu Cihaz

9
Uygulamaya Özgü Zorunlu Cihaz

SONUÇ:

Değerlendiren Değerlendiren Değerlendiren

Değerlendiren

ONAY
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EĞİTİM YETKİSİ İÇİN NELER YAPMALIDIR 

GETAT Yönetmeliği kapsamında Geleneksel 

ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Merkezi 

misiniz?

Hayır Eğitim 

Başvurusu 

yapamazsınız

Evet

Eğitim 

Başvurusu 

yapabilirsiniz

Başvurunuzu İl Sağlık 

Müdürlüğüne veya 

Bakanlığa yapınız

Uygulama Merkezi 

Yöneticisinin imzalı 

başvurusu ve üst yazı ile 

başvuru yapılır

Dilekçede 

Eğitim verilecek alan

Program sorumlusu 

bilgileri

Eğitimciler listesi 

olmalıdır.

Evraklar 
eksiksiz midir

Hayır
Eksikler 

giderilmeli
dir

Ön inceleme 
ekibi 

oluşturulur

Evet

Olumlu 
Görüş

Olumsuz 
Görüş

Makam onayına 
sunulur

Onay Red

Yetki 
Belgesi 

düzenlenir

Red yazısı 
yazılır

Red yazısı 
yazılır


