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GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA

Özellikli ünitelerde görev yapan sağlık personeline yönelik olarak Genel
Müdürlüğümüzce sertifikalı eğitim programları düzenlenmektedir.

Sertifikalı eğitim programlarına katılımcılar tarafından ödenecek eğitim ücretlerinde
04/02/2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sağlık Bakanlığı Sertifikalı
Eğitim Yönetmeliğinin 9’uncu maddesine göre sertifikalı eğitim programlarının bir ders
ücreti, Yükseköğretim Personel Kanununa göre Doçentler için öngörülen ek ders ücreti
göstergesinin memur katsayısı ile çarpımı sonucu hesaplanan tutarın esas alınması hükme
bağlanmıştır.

Söz konusu madde hükmüne göre bir ders ücreti katsayısının 32,64 TL olduğu tespit
edilmiştir. Buna göre ekli listede belirtilen sertifikalı eğitim programları tavan ücretleri
belirlenmiştir.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı 2019 yılı Fiyat Tarifesi Bakanlık Makamının 11.01.2019
tarihli ve 123 sayılı Oluru ile uygun görülmüş olup, özel sağlık kurum ve kuruluşları ile vakıf
üniversite hastanelerinden, sertifika eğitim programları sonucunda düzenlenen sertifikalardan
alınacak bedel, Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 12.01.2019 tarihli ve
E.138 sayılı 2019 Yılı Belge Bedelleri yazılarında “Bakanlığımızca düzenlenecek veya
onaylanacak olan her türlü ruhsatlandırma, ürün, üretim ve satış izin belgesi, mesul müdürlük
belgesi ile permi ve sertifikalardan alınacak ruhsatlandırma bedellerinin Muhesebat Genel
Müdürlüğü’nün 30.03.2017 tarihli ve 7777 sayılı yazısı gereği Genel Bütçeye gelir
kaydedilecek tutarların İstanbul ve İzmir İllerinde Muhasebe Müdürlüğü ve/veya Mal
Müdürlüğüne diğer illerde ise Defterdarlık Muhasebe Müdürlükleri tarafından tahsil
edilmesinin uygun olacağı” bildirilmiştir.

Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde sertifikalı eğitim programları sonunda
düzenlenen sertifika bedelinin 239,00 TL olarak belirlenmesi ile ekli listede adı geçen
sertifikalı eğitim programlarının eğitim ücretinin uygulamaya konulması hususunda;

Tensiplerinize arz ederim.

Uzm. Dr. Naim ATA
Genel Müdür Yardımcısı
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Prof. Dr. Rahmi KILIÇ
Genel Müdür

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 790417c9-7638-423f-bc70-b48857a1d6eb kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.


