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Bakanlığımızca; sağlık alanında ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli insan gucunu
yetiştirmeye yönelik olarak düzenlenen sertifıkalı eğitimlerin belirlenen standartlar
çerçevesinde uygulanmasını sağlamak amacıyla Sağlık Bakanlığı Sertifıkalı Eğİtim
Yönetmeliği yeniden hazırlamış ve 04 Şubat 2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bakanlığımız merkez teşkilatı ve bağlı kuruluşları, kamu tüzel kişiliğini haiz kurum ve
kuruluşlar, özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişiler tarafından sağlık alanında düzenlenecek
sertifikalı eğitimler, bu eğitimler sonucu verilecek ve Bakanlığımızca tescili yapılacak
sertifikalarla ilgili iş ve işlemler bu yönetmelik hükümlerine göre yürütülecektir.

Bu kapsamda Bakanlığımızca veya Bakanlığımızca yetkilendirilmiş sertifıkalı eğitim
uygulayıcılarınca bu yönetmelik hükümlerine göre düzenlenen sertifikalı eğitim programları
sonunda verilen sertifikalar, yönetmeliğin 10'uncu maddesi hükümlerine göre ilgili
birimlerceiiI sağlık müdürlüklerince tescil edilecektir.

Sertifıka tescil işlemlerinin başlatılabilmesi için Bakanlığımız Çekirdek Kaynak
Yönetim Sistemi (ÇKYS) üzerinde teknik altyapı çalışmaları devam etmekte olup bu süreçte
Bakanlığımız ilgili birimleri ile il sağlık müdürlüklerinde sertifıka tescili yapacak personelin
yetkilendirme işlemleri yapılacaktır.

Bu nedenle biriminizdelmüdürlüğünüzde sertifıka tescili yapacak personelin
belirlenerek adı, soyadı, görev unvanı, T.C. kimlik numarası ve çalıştığı birim bilgilerinin
ekte bir örneği sunulan Excel formatında hazırlanarak yazılı olarak ve ayrıca
shgm.egitimsertifika@saglik.gov.tr. mail adresine 21 Temmuz 2014 tarihine kadar
gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.
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Hakan VÜCESOV
Şef

EK: Örnek Liste (1 sayfa)

DAGITIM:
Gereği:
APIanı
(Bakanlık Merkez Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşları ile 81 iı Valiliği)

Uzm. Dr. Alaattin DİLSiz
Bakan a.

Genel Müdür V.
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Ayrıntılı bilgi için irtibat: Tıb.Tek. T. DEMİRBAŞ
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