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Sayı : 56733164/799
Konu : Diyaliz Eğitimleri Hk.
DAĞITIM YERLERİNE
İlgi: 17.08.2017 tarih ve E.2412 sayılı yazımız.
Bilindiği üzere; 04.02.2014 tarih ve 28093 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sağlık Bakanlığı
Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği kapsamında, Hekimler için Hemodiyaliz Sertifikalı Eğitim Programı,
Hemşireler için Sertifikalı Eğitim Programı, Hemşireler için Periton Diyalizi sertifikalı Eğitim Programı
sertifikalı eğitim alanı olarak belirlenerek eğitim standartları oluşturulmuş ve Bakanlık Makamının
30/09/2014 tarihli ve 15233 sayılı onayı ile yürürlüğe girmiştir.
Diyaliz sertifikasyon eğitimleri ve resertifikasyon sınavına ilişkin iş ve işlemler hazırlanan
bahse konu eğitim standartları doğrultusunda yürütüleceği; eğitim programının yürütülme usul ve
esasları ilgi kayıtlı yazımız ile bildirilmiştir.
Eğitime dair iş ve işlemlerin yürütmesi ile ilgili olarak;
1-Eğitim başvuruları eğitim başvuru evrakları ile birlikte doğrudan eğitim merkezlerine yapılır. Kamuda
çalışan personel başvuruları ilgili il sağlık müdürlüğünün uygun görüş yazısı ile birlikte eğitim
merkezine yapılacaktır.
2-Hekimler için hemodiyaliz eğitimine sadece pratisyen hekimler katılabilecektir. Uzman hekimler ve
acil tıp teknisyenleri eğitim programına hali hazırda başvuramayacaklardır.
3- Eğitim uygulayıcıları eğitim başvurularını değerlendirirken diyaliz eğitimine alınacak personeli
Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen; aşağıdaki sıralamaya göre belirleyeceklerdir.
a) Kamu veya özel hemodiyaliz merkezlerinde çalışan,
b) Yeni açılacak hemodiyaliz merkezlerinde çalışacağı müdürlük tarafından bildirilen,
c) Herhangi bir resmî veya özel kurum ve kuruluşta çalışmayan,
ç) Diyaliz merkezlerinin denetimlerinde yer alacak,
d Kamu veya özel sağlık kuruluşunda diyaliz merkezi dışında görevli
4-Eğitimin tamamı (teorik ve pratik) eğitim merkezinde tamamlanacaktır.
5-Eğitim uygulayıcıları, diyaliz eğitim programına alınmaları uygun görülen personelin adı ve soyadı,
unvanı, eğitim branşını, çalıştıkları ili-kurumları ve eğitim başlayış tarihlerini belirten listeyi ( ek-1)
eğitim merkezinin bulunduğu ildeki sağlık müdürlüğüne ve Bakanlığımıza resmi üst yazı ile bildirir.
Gönderilen listede yer alan eğitim alacak personel listesi, ilgili sağlık müdürlüğü tarafından
kursiyerlerin görev yaptığı kurumlara resmi yazı ile bildirilmelidir. Serbest başvuruları kabul edilen
kursiyerlere bildirim eğitim uygulayıcıları tarafından yapılacaktır.
6- Kamuda görev yapan kursiyerlerin görev yaptıkları kurumlarınca eğitime katılma onayları alınarak,
tahakkuk edecek yolluk ve yevmiyelerinin kurumlarınca karşılanması sağlanmalıdır.
7-Mazeretsiz olarak eğitime başlamayan personelin eğitim planlaması iptal edilir.
8-Kursiyerlerin eğitim programlarını tamamlamayarak ve eğitim sonu yapılan sınavda başarılı
olmalarının ardından eğitim merkezlerince Ek-2’ de yer alan sertifika örneği gibi sertifika numara kısmı
boş olacak şekilde sertifikanın düzenlenmesi, Ek -3’de yer alan sertifika numara talep formun
doldurulması ve her iki belgenin İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla Bakanlığımıza gönderilmesi
gerekmektedir.
9-Eğitim merkezlerince düzenlenen sertifikalara, Bakanlığımızca sertifika numarası verilecek
sonrasında tescil işlemleri yapılacaktır. Tescil sonrası eğitim merkezlerine gönderilen sertifikaların,
sahiplerine (Ek-4’te yer alan sertifika teslim tutanağı) imza karşılığında teslim edilmesi ve teslim
tutanaklarının saklanması gerekmektedir.
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10-Başvuru ve sınav dönemlerinin takip edilmesi önem arz etmekte olup, eğitim merkezlerince eğitim
başvuru, eğitim, sınav ve resertifikasyon başvuru tarihlerinin mümkün olduğu ölçüde yıllık olarak
planlanması, Ek-5’ te yer alan şablona uygun bir şekilde hazırlanarak Bakanlığımıza gönderilmesi
gerekmektedir.
11-Diyaliz eğitimi alan kursiyerler; eğitim aldıkları eğitim merkezlerinde resertifikasyon sınavlarına
gireceklerdir. Sertifikalı eğitim uygulama yetkisini kaybetmiş eğitim merkezlerinde eğitim almış ya da
genel sınav ile sertifika almaya hak kazanmış olan kursiyerlerin resertifikasyon sınavlarının hangi eğitim
merkezi tarafından yapılacağı Bakanlıkça belirlenecektir.
12-Resertifikasyon değerlendirme sonucu eğitim merkezleri tarafından ilgili sağlık müdürlüğüne
bildirilir. Başarılı olanların sertifikaları üzerine, müdürlükçe resertifikasyon değerlendirme tarihinden
geçerli olmak üzere sertifikanın yedi yıl süre ile uzatıldığını belirten şerh yazılır. Bu şekilde geçerlilik
süresi uzatılan sertifikalar müdürlükçe liste halinde Bakanlığa bildirilir.
13-Sertifikalı eğitim ücretleri belirlenmiş olup belirlenen tutarların eğitim ücreti olarak alınması
gerektiği,
14-Resetifikasyon sınavına katılmak isteyenler “Resertifikasyon Başvuru Formu” (ek-6) ile birlikte
kimlik fotokopisi, sertifika örneği ile ikamet ettiği ildeki Sağlık Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve
müracaatı uygun bulunan personelin isim listesinin ekte bir örneği gönderilen “Resertifikasyon Sınavına
Katılacak Personel Listesi Formu” na (ek-7) uygun olarak doldurularak eğitim merkezine gönderilmesi
gerekmektedir.
15-Müracaatlarda eksik bilgi ve belgesi olanların başvurularının alınmaması ve başvuru belgelerinin
daha sonraki işlemlere esas olmak üzere muhafaza edilmesi gerekmektedir.
16-Belirtilen formlar ile sertifika örneğinin elektronik ortamda gönderilme talepleri
shgm.turkdives@saglik.gov.tr elektronik posta adresine iletilmelidir.
17-17.08.2017 tarihinden önce sertifikalı eğitim programlarına dair yapılacak olan iş ve işlemlerin
müdürlüklerce tamamlanması gerekmektedir.
Yukarıdaki açıklamalarda bahsi geçen tüm konulara gerekli özenin gösterilmesi ve yazının
diyaliz eğitim merkezleri ve tüm ilgililere tebliğ edilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Uzm. Dr. Arif KAPUAĞASI
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

EKLER:
EK-1 Eğitim Başvurusu Uygun Görülen Personel Listesi Formu
EK-2 Örnek Sertifika
EK-3 Sertifika Numara Talep Formu
EK-4 Sertifika Teslim Tutanağı
EK-5 Diyaliz Eğitim Merkezi Eğitim Programı
EK-6 Resertifikasyon Başvuru Formu
EK-7 Resertifikasyona Katılacak Personel Listesi
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