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41304669-774.99
Sertifikalı Eğitim Programı
Eğitim ve Sertifika Ücreti
DAĞITIM YERLERİNE

Özellikli ünitelerde görev yapan sağlık personeline yönelik Kurumumuzca sertifikalı
eğitim programları düzenlenmektedir.
Sertifikalı eğitim programlarına katılımcılar tarafından ödenecek eğitim ücretleri;
04/02/2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmi Gazete’de yayınlana Sağlık Bakanlığı Sertifikalı
Eğitim Yönetmeliğinin 9’uncu maddesine göre hesaplanmaktadır. Buna göre Kurumumuz
koordinasyonunda yürütülen sertifikalı eğitim programları için uygun görülen eğitim ücretleri
Ekli listede yer almaktadır.
Ayrıca; 2017 Sağlık Bakanlığı Fiyat Tarifesi Müsteşarlık Makamının 03/01/2017 tarihli
ve 17 sayılı Oluru ile uygun görülmüş olup, özel sağlık kurum ve kuruluşları ile vakıf
üniversite hastanelerinden, sertifikalı eğitim programları sonucunda düzenlenen
sertifikalardan alınacak bedel, Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün
03/01/2017 tarihli E.21 sayılı yazılarında, “Bakanlığımızca düzenlenecek veya onaylanacak
olan her türlü ruhsatlandırma, ürün, üretim ve satış izin belgesi, mesul müdürlük belgesi ile
sertifikalardan alınacak ruhsatlandırma bedellerinin Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel
Müdürlüğü’nün 21/12/2012 tarihli ve 13554 sayılı yazısı gereği Genel Bütçeye kaydedilecek
tutarların Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde Defterdarlık Sağlık Kurumları Saymanlık
Müdürlüklerince, diğer illerde ise Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerince tahsil edilmesinin
uygun olacağı” bildirilmiştir.
Bu kapsamda Kurumumuz tarafından yürütülen sertifikalı eğitim programlarının ekli
listede yer alan eğitim ücreti ile eğitim programı sonunda düzenlenen sertifika bedelinin
251,00 TL olarak belirlenmesi Makamın 20/02/2017 sayılı ve 41304669/802 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
Bilgilerinizi ve ilinizde bulunan üniversite ve özel hastanelere söz konusu eğitim
ücretlerinin ve sertifika ücretinin duyurusunun yapılması hususunda gereğini rica ederim.
Tünay ŞAHİN
Bakan a.
Daire Başkanı
Ek: 1. Liste (1 adet)
2. Makam Oluru (1 adet)
Dağıtım
81 İl Sağlık Müdürlüğüne
____________________________________________________________________________________________________
Ziyabey cad. Nasuh Akar Mah.1407 sok No:14 06520 Balgat/ANKARA
Ayrıntılı bilgi için: 03127052331-gulcan.senoglu@saglik.gov.tr
.
.

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 2569dc5c-ea1e-4242-8cc9-ca2e2007ae6d kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.

