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GİRİŞ 

Bu rehber, 04.02.2014 tarihli 28903 sayılı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliğinin hükümleri 

doğrultusunda sertifikalı eğitim programları için uygulama yetkisi alma, eğitim programı 

düzenleme, sertifikalandırma, tescil ve denklik işlemleri ile eğitim merkezlerinin tesislerinin 

değerlendirilmesi sürecinde izlenecek yöntemler konusunda rehberlik etmek ve kullanılacak 

araçlar hakkında uyum birlikteliğini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.   

 

Rehberin hazırlanmasında, sertifikalı eğitim programı standartlarında yer alan usul ve 

esaslardan yararlanılmıştır. 

 

Rehberde sırasıyla sertifikalı eğitim programları değerlendirme çalışmalarının planlaması, 

saha çalışmalarının yürütülmesi, çalışmaların raporlanması ve izlenmesi aşamaları ile bu 

aşamalarda Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı değerlendirme ekibinin yapması 

gereken çalışmalar da izlenecek işlem aşamaları açıklanmıştır. 

 

Sertifikalı eğitim programları uygulama yetkisi alan eğitim merkezlerini değerlendirme 

çalışmalarında kullanılacak olan bu rehber; eğitim merkezi ve denetim ekibi tarafından 

dikkate alınarak, merkezin hizmet ve faaliyetlerinin dinamik, güncel ve fonksiyonel olarak 

devamlılığının sağlanması ile denetimde birlikteliğin temin edilmesi bakımından önemlidir.  
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AMAÇ 

Sertifikalı Eğitim Yönetmeliğinin 8’inci maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda 

sertifikalı eğitim programı uygulama yetkisi alan eğitim merkezlerinin ilgili sertifikalı eğitim 

programı standartlarını sağlamaya devam edip etmediklerinin tespiti amacıyla Başkanlığımız 

tarafından rutin denetimler yapılacaktır.   

 

KAPSAM 

Sertifikalı eğitim programı uygulama yetkisi alan ve eğitim programı düzenleyen eğitim 

merkezleri ile sertifikalı eğitim programlarına katılan personeli kapsar.  

 

TANIMLAR 

Eğitim Merkezi: Sertifikalı eğitim programı yetkisi alan kurum, kuruluş veya sağlık tesisini, 

Program Sorumlusu: Sertifikalı eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu kişiyi, 

Sertifikalı Eğitim Programları: Kurumumuz tarafından uygulama yetkisi verilen sertifikalı 

eğitim programlarını,  

Yönetmelik: 04.02.2014 tarihli ve 28903 sayılı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliğini,  

ifade eder. 
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A- UYGULAMA  

1- SERTİFİKALI EĞİTİM ALANI STANDARTLARININ BELİRLENMESİ 

a) Sertifikalı eğitim programlarının düzenlenebilmesi için öncelikle ilgili alanın 

sertifikalı eğitim alanı olarak belirlenmesi gerekir. Bunun için; Ek-2’de yer alan Sertifikalı 

Eğitim Alanı Başvuru Formu doldurulur ve talebin ayrıntılı gerekçesi ile birlikte yazı olarak 

Kurumumuza başvurulur.  

b) Sertifikalı eğitim alanı olması talep edilen başvurular; öncelikle ilgili alanda mevcut 

insan gücü, bu alanda sertifikasyona ihtiyaç olup olmadığı, mevzuatlarda ilgili alan için 

sertifika şartı, talep edilen alanın örgün eğitim ile verilen bir eğitim olup olmadığı açısından 

değerlendirilir.   

c) Kurumumuz tarafından uygun görülen sertifikalı eğitim alanı başvuruları; ayrıntılı 

gerekçeleri ile birlikte değerlendirilmek üzere Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

bünyesinde oluşturulan bir üst Komisyonda değerlendirilmesi sağlanarak nihai karar verilir.    

d) Sertifikalı eğitim alanı olarak talep edilen ve standart çalışmaları tamamlanarak 

yürürlüğe giren eğitim programı standartları Kurumumuz web sayfasından ilan edilir ve 

ayrıca Genel Sekreterliklere yazılı olarak iletilir.  

 

2- SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI UYGULAMA YETKİSİ VERİLMESİ 

a) Bakanlık Makamının Onayı ile yürürlüğe girmiş olan sertifikalı eğitim programı 

standartları doğrultusunda eğitim programı düzenlemek için; öncelikle Kurumumuzdan  

“Sertifikalı Eğitim Programı Uygulama Yetkisi” alınması gerekir. 

b) Sertifikalı eğitim programı uygulama yetkisi almak için; Kurumumuza yazılı olarak 

başvurulur ve ilgili alanın standartlarında belirtilen tüm bilgi ve belgeler yazılı başvuru ekinde 

sunulması gerekir.     

c) Sertifikalı eğitim programı uygulama yetkisi talepleri; eğitim salonu, program 

sorumlusu, teorik ve uygulama eğitimcileri, eğitim merkezi nitelikleri ile diğer hususlar ilgili 

alanın standartlarında belirtilen şartlara uygunluğu açısından değerlendirilir.  

d) Kurumumuz tarafından yapılan değerlendirme sonucu; ilgili sertifikalı alanın 

standartlarına uygun görülmeyen başvurular, başvuru sahibine gerekçeleri ve eksiklikleri ile 

birlikte bildirilir.  

e) Başvuruları reddedilen başvuru sahipleri standartlara uygunluk sağladıklarında 

tekrar Kurumumuza yazılı başvuru yapmaları gerekir.  
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f) Sertifikalı eğitim programı uygulama yetkisi başvuruları; sertifikalı alanın 

standartlarına uygunluğu açısından dosya üzerinde değerlendirilir. 

g) Sertifikalı eğitim programı uygulama yetkisi başvuruları; dosya üzerinden uygun 

görüldükten sonra yerinde değerlendirilir.   

h) Yerinde değerlendirme işlemleri; Kurumumuz veya Genel Sekreterlikler ile İl 

Sağlık Müdürlükleri yetkilileri tarafından yapılır.   

ı)  Yerinde değerlendirme sonucu oluşturulan rapor, ilgili Genel Sekreterlik tarafından 

Kurumumuza iletilir.  

i) Yerinde değerlendirme sonucu ilgili alanın standartlarında belirtilen şartlara uygun 

bulunan eğitim merkezlerine uygulama yetkisi verilir.  

j) Sertifikalı eğitim programı uygulama yetkisi alan sağlık tesisleri Kurumumuz web 

sayfasından ilan edilir.  

 

3- SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI İÇİN PROTOKOL YAPILMASI  

a) Uygulama eğitimi olan sertifikalı eğitim programları için; ilgili alanın 

standartlarında belirtilmesi kaydıyla, eğitimin uygulamalı kısmı için, aynı il içerisinde, 

standartlara uygun başka bir merkez/merkezler ile protokol yapılabilir.    

b) Kurumumuza yapılacak sertifikalı eğitim yetki talebi başvurusu esnasında, 

merkezler arasında yapılan protokolün sunulması gerekir.  

c) Sertifikalı eğitim merkezi, ilgili alanda hem protokol ile hem de bağımsız olarak 

uygulama yetkisi alamaz.  

 

4- SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENMESİ 

a) Sertifikalı eğitim uygulama yetkisi alan eğitim merkezleri, düzenleyeceği her eğitim 

programından 30 iş günü önce, Kurumumuza yazılı olarak bilgi vermesi gerekir.  

b) Sertifikalı eğitim programı düzenleyen eğitim merkezleri, Kurumumuz web 

sayfasından ilan edilir.  

c) Sertifikalı eğitim programı uygulama yetkisi alan eğitim merkezleri, eğitim 

programına ve kursiyerlere ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi düzenli bir şekilde arşivlemek ve 

istenildiği takdirde Kurumumuza sunmak ile yükümlüdür.    

d) Düzenlenen her bir sertifikalı eğitim programı dönemi için bir klasör oluşturulmalı, 

bu klasör içerisinde eğitim tarihi, yapılan başvurular, alınan kursiyerler, teorik ve uygulama 
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değerlendirmeleri, sertifika almaya hak kazananlar, eğitimciler ve eğitim dokümanları ile 

ilgili tüm kayıtlar yer almalıdır.   

e) Kurumumuz tarafından sertifikalı eğitim alanı olarak uygun görülen alanlarda 

Ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli insan gücü dikkate alınarak, yeni eğitim programlarının 

açılmasına izin verilmeyebilir.  Ancak başlamış olan eğitimler tamamlanır. 

f) Her sertifikalı eğitim programı öncesinde; eğitim merkezi, program sorumlusu, 

eğiticiler vb. önemli değişiklikler gerekçeleri ile birlikte Kurumumuza bildirilir.   

g) Yönetmeliğin 7’inci maddesi hükümleri doğrultusunda, program sorumlusu 

tarafından sertifikalı eğitim programı ile ilgili her türlü iş ve işlemler gerçekleştirilir. Program 

sorumlusu birden fazla sertifikalı eğitim programının sorumluluğunu yürütemez ve eğitim 

programı süresince başka herhangi bir görev verilemez.    

 

5-  SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMINA BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME   

a) Sertifikalı eğitim programlarına başvurmak isteyen personel; Ek-3’de yer alan 

Başvuru Formunu doldurarak, eğitim programını düzenleyecek ilgili merkeze başvurur.   

b) Sertifikalı eğitim programlarına başvurmak isteyen personel, görev yaptığı 

Kurumun bilgisi dahilinde sertifikalı eğitim programlarına başvuru yapar. Aksi takdirde, 

personel sertifikalı eğitim programına kabul edilmez.     

c) Birden fazla eğitim merkezine ya da farklı sertifikalı eğitim programlarına aynı 

anda başvuru yapılmaz.    

d) Birden fazla eğitim merkezine ya da farklı sertifikalı eğitim programlarına aynı 

anda başvuru yaptığı tespit edilen personel, sertifikalı eğitim programına kabul edilmez ve 

yapılan görevlendirmeler iptal edilir.  

e) Sertifikalı eğitim programına başvuru talepleri; Program sorumlusu tarafından 

alınır.   

f) Sertifikalı eğitim programına başvuru talepleri; eğitim merkezi bünyesinde 

oluşturulan başvuru değerlendirme komisyonu tarafından, Ek-4’te yer alan Form 

doğrultusunda değerlendirilir.  

g) Sertifikalı eğitim programına başvuru talepleri ile başvuruları uygun görülen 

kursiyer listesi (Ek-4 ve Ek-5), eğitim programı başlamadan en az 2 hafta önce, Kurumumuza 

değerlendirilmek üzere gönderilir.   

h) Düzenleyecekleri her bir eğitim programı için eğitim merkezleri; ilgili alanın 

standartlarında belirtilen oran kadar, kendi personelinden kursiyer alır.   
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ı) Düzenleyecekleri sertifikalı program için eğitim merkezlerine, ilgili dönemde her 

hangi bir kursiyer başvurusu olmadığı takdirde eğitim merkezi kendi personelinden kursiyer 

alabilir. Ancak eğitim merkezinin bu durumu kayıtlar ile belgelemesi ve yazılı olarak 

Kurumumuza iletmesi gerekir.   

i) Sertifikalı eğitim programına katılma talebi uygun görülen personel için; 

Kurumumuz tarafından eğitim süresi boyunca görevlendirme yapılır.  

j) Sertifikalı eğitim programına katılması uygun görülen ve görevlendirilen kursiyer, 

programa katılamayacak ise ayrıntılı mazereti ile birlikte Kumrumuza bildirir.  

 

6- SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI ÜCRETİ  

a) Eğitim programları için kişi başına ödenecek eğitim ücreti; Yönetmeliğin 9’uncu 

maddesine göre Kumrumuz tarafından belirlenir ve ilan edilir. 

b) Bakanlık merkez ve bağlı kuruluşları tarafından düzenlenen eğitimlere görevi 

gereği katılması gereken kamu personelinden eğitim ücreti alınmaz.   

- Özel sağlık tesisleri ile vakıf üniversitelerinde görev yapan personel için sertifikalı 

eğitim programı ücreti talep edilmektedir.  

 

7- SERTİFİKA DÜZENLENMESİ   

a) Düzenlenen sertifikalı eğitim programında, ilgili alanın standartlarında belirlenmiş 

usul ve esaslara göre sınav yapılır.  

b) Sınavda başarılı olanlara, eğitimi düzenleyen eğitim merkezi tarafından sertifika 

düzenlenir.  

c) Düzenlenen sertifikalar Yönetmeliğin 10’uncu maddesinde yer alan aşağıdaki 

bilgileri içerir; (Ek-6 Örnek Sertifika) 

- T.C. kimlik numarası,  

- Yabancı uyruklu ise yabancı kimlik numarası, 

- Ad ve soyadı,  

- Unvanı,  

- Sertifikanın adı,  

- Sertifika numarası,  

- Eğitimin başlangıç ve bitiş tarihi, 

- Sertifikanın geçerlilik süresi,  

- Eğitimi düzenleyen eğitim merkezinin adı,  
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- Kurumumuzun ihtiyacı doğrultusunda ilave edeceği diğer bilgiler.  

d) Yönetmeliğin 10’uncu maddesindeki hükümlere uygun olmadığı tespit edilen 

sertifikalar, tekrar düzenlenmesi için eğitim merkezine iade edilir.  

 

8- SERTİFİKALARIN TESCİL EDİLMESİ  

a) Eğitim merkezi tarafından düzenlenen sertifikalar, Kurumumuz tarafından tescil 

edilir.  

b) Tescil edilmiş sertifikalar, eğitimi düzenleyen merkezler tarafından sahiplerine 

teslim edilir.   

c) Sertifikaların geçerlilik süresi, tescil edildikleri tarihten itibaren başlar.  

d) Sertifikaları tescil edilen personel, en az iki yıl ilgili alanda çalışması gerekir.  

e) Sertifikaları tescil edilen personel, en az iki yıl ilgili alanda mazeretsiz çalışmaz ize 

başka bir sertifikalı eğitim programına başvurusu kabul edilmez.  

   

9- SERTİFİKALARIN YENİLENMESİ  

a) Sertifikaların yenilenmesi işlemleri, Kurumumuzun sorumluluğunda, eğitimi 

düzenleyen eğitim merkezleri tarafından, eğitim programlarının standartlarında belirtildiği 

şekilde gerçekleştirilir.   

 

10- DENKLİK İŞLEMLERİ  

a) İlgili alanda sertifika denklik talepleri; Kurumumuz tarafından değerlendirilir. 

b) Denklik taleplerinin değerlendirilebilmesi için; Yönetmelikte ve ilgili alanın 

standartlarında talep edilen tüm bilgi ve belgelerin Kurumumuza iletilmesi gerekir.  

c) Sertifika denklik taleplerinde, eksik bilgi ve belgeleri tespit edilen başvuru 

sahiplerine eksiklikleri bildirilir, başvuru sahipleri 30 gün içersinde söz konusu eksiklikleri 

tamamlamazsa, Kurumumuza sunduğu belgeler iade edilir.   

d) Kurumumuz tarafından değerlendirilen ve uygun görülmeyen sertifika denklik 

talebi başvuru sahiplerine Kurumumuza sunduğu belgeler iade edilir.  

e) Kurumumuz tarafından uygun görülen sertifika denklik talepleri için denklik belgesi 

düzenlenir ve tescil edilir. 
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11- SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARININ DENETİMİ  

a) Eğitim yetkisi verilen ve sertifikalı eğitim programı başlatan eğitim merkezlerine, 

Kurumumuz bünyesinde oluşturulan Denetim Ekibi tarafından, Denetim Rehberi 

doğrultusunda, rutin denetimler gerçekleştirilir.  

b) Denetimler sonunda, standartlarda belirtilen niteliklerin kaybedilmesi ya da 

uygulamada eksiklikler tespit edilmesi halinde; eğitim programının uygulaması durdurulur ve 

tamamlanabilecek eksiklikler için ek süre verilir. Verilen ek süre, ilgili sertifikalı eğitim 

programının standartlarında belirtilen eğitim süresini aşmaz.   

c) Belirlenen standartlara uymadığı belgelendirilen ve/veya eksiklikleri tamamlamayan 

eğitim merkezlerinin Sertifikalı Eğitim Programı Uygulama Yetki Belgesi iptal edilir ve 

Kurumumuz internet sayfasından belgenin iptal edildiği ilan edilir.  

d) Eğitim programı durdurulduğu veya iptal edildiği halde, eğitim merkezi tarafından 

eğitime devam edilmesi halinde verilen sertifikalar Bakanlıkça tescil edilmez.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARI UYGULAMA VE DENETİM REHBERİ  
 

  

EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 9 

 

B- DENETİM 

1- DENETİMLERİN PLANLANMASI  

Sertifikalı eğitim programı uygulama yetkisi alan ve eğitim programı başlatan merkezler ve 

denetim ekibi ile denetim tarihleri tespit edilerek denetim planı oluşturulur.  

Belirlenen denetim planı için Makam Onayı alınır ve personel değerlendirme yapmak üzere 

görevlendirilir. 

 

2- DENETİM SÜRECİ 

a) Denetim Öncesi: 

Değerlendirme yapılacak eğitim merkezinin bağlı olduğu Genel Sekreterliğe değerlendirme 

gününden bir gün önce bilgi verilir.  

Genel Sekreterlik, bünyesindeki eğitim merkezlerine gerekli bilgilendirmeyi yapar.   

Değerlendirilecek eğitim merkezi Üniversite Hastanesi ise Genel Sekreterlik tarafından İl 

Sağlık Müdürlüğüne de bilgi verilir ve gerekli koordinasyonu sağlar.  

Değerlendirme günü Genel Sekreterlik eğitim sorumlusu ile birlikte eğitim merkezine gidilir. 

Eğer Üniversite Hastanesi değerlendirilecek ise İl Sağlık Müdürlüğü eğitim sorumlusu da 

değerlendirmeye eşlik eder.  

Değerlendirme ekibinin eğitim merkezlerine ulaşımını sağlamak amacıyla Genel 

Sekreterlikler tarafından araç tahsis edilir.  

Değerlendirme çalışmasının amaç, kapsam ve süresi hakkında bilgi vermek amacıyla açılış 

toplantısı yapılır.  

Eğitim merkezinde açılış toplantısı ile süreç başlatılır.  

Açılış toplantısına eğitim merkezinin en üst yöneticisi ve ilgili sertifikalı eğitim programı 

sorumlusu katılır.  

Açılış toplantısı 30 dakikayı geçmez.   

 

b) Denetim Esnası 

Standartlara uyum düzeyinin belirlenebilmesi amacıyla, belge incelemesi, görüşmeler, 

gözlem,  ziyaretler, fiziki değerlendirmeler ile yerinde uygulama ve incelemeler yapılır. 

Yapılan incelemeler neticesinde elde edilen bulgular denetim ekibi tarafından değerlendirilir. 

Bu aşamada tespit edilen tüm bilgi ve bulgular her bir standart bazında konsolide edilerek 

ilgili standarda uyum düzeyi hakkında kanaat oluşturulur.  



SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARI UYGULAMA VE DENETİM REHBERİ  
 

  

EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 10 

 

Ekip üyelerinin eğitim merkezinde yapacakları değerlendirmelere program sorumlusu eşlik 

eder.  

Değerlendirme aşağıda yer alan başlıklarda ilgili alanın standartları doğrultusunda yapılır;  

 Katılımcılar, 

 Eğitim Müfredatı, 

 Program Sorumlusu, 

 Eğiticiler, 

 Eğitim Merkezi Nitelikleri  

Değerlendirme sırasında sertifikalı eğitim programına ilişkin dokuman, belge ve kayıtlar 

değerlendiricilere ibraz edilir.  

Değerlendiricilerin değerlendirme sürecinde uygulama alanlarına girişleri sağlanır.  

Özel kıyafet giyilen veya koruyucu ekipman kullanılan uygulama alanlarına girişte 

değerlendiriciler için özel kıyafet ve koruyucu ekipman temin edilir.  

Değerlendiriciler ile sertifikalı eğitim programı kursiyerlerinin birebir görüşmeleri sağlanır.  

Değerlendirme süresince değerlendirme ekibinin gerektiğinde kullanacağı bir oda tahsis 

edilmeli ve odada internet erişimi olan bir bilgisayar ve yazıcı bulunmalıdır.  

Değerlendirme ekibi elde ettiği verileri değerlendirme raporunun oluşturulması aşamasında 

kullanmak üzere düzenli olarak kayıt altına alır.  

 

c) Denetim Sonrası  

Değerlendirme sonunda tüm ekip üyeleri ile birlikte değerlendirme formu hazırlanarak 

imzalanır. 

Yapılan değerlendirme sonrasında değerlendirme ekibince ulaşılan sonuçların eğitim merkezi 

yöneticileri ve program sorumlusu ile müzakere edilmesi amacıyla kapanış toplantısı 

düzenlenir. 

Bu toplantıda, değerlendirme ekibinin ulaştığı bulgular, gelişmeye açık hususlar, iyi 

uygulamalar ve öneriler paylaşılır. 

Kapanış toplantısı 20 dakikayı geçmez.   

Tüm süreçlerde, program sorumlusu denetim ekibine eşlik eder.  

Eğitim merkezin de yapılan açılış ve kapanış toplantıları resimlenerek belgelenir.  
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3- DENETİMİN RAPORLANMASI 

Sertifikalı eğitim programı faaliyetlerinin standartlara uyum düzeyi hakkındaki ön raporda 

(değerlendirme formu ve kayıtlar) yer alan değerlendirmelerin raporlanması çalışmalarına 

başlanır. 

Bu raporlama denetim ekibi tarafından denetim sonrasında, gerekli kayıtlar ve tespitleri içerir. 

Denetim raporu denetim ekibi tarafından 5 iş günü içinde Kurumda düzenlenir ve imza altına 

alınır.  

Denetim ekibi mevcut değerlendirme bulguları ve iyileştirme önerileri üzerinden kanaatlerini 

oluşturarak görüşlerini raporuna yansıtır. 

Raporda; ilgili eğitim programı standartlarına uyum düzeyini özetleyen bilgiler ile tespit ve 

iyileştirmelere yer verilir. 

Denetim ekibince hazırlanan rapor, hizmet içi ve sertifikalı eğitim birim sorumlusu tarafından 

içerik ve usul açısından gözden geçirilir.  

 

4- RAPORLARIN ÜST YÖNETİME SUNUMU 

Denetim raporu; eğitim programı sürecinin tamamını gösteren önemli bir kayıt olup Eğitim, 

Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanı tarafından değerlendirilir.  

Denetim raporu Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanı tarafından Kurum Başkanı ve 

Başkan Yardımcısına sunulur.   

 

5- İZLEME 

Değerlendirme esnasında uygulamada eksiklikler, sertifikalı eğitim programı standartları ile 

uyumsuz ve kısmen uyumlu konular tespit edildiyse ilgili sertifikalı eğitim programı süresi 

kadar eksikliklerin giderilmesi ve gerekli iyileştirme yapılması için eğitim merkezine ek süre 

verilir.  

Ek süre sonunda eğitim merkezi tekrar değerlendirilir. İkinci değerlendirme ekibi mümkün 

olduğunca bir önceki denetim ekibinde yer alan personelden seçilir.  

Ek süre sonunda yapılan değerlendirmede de standartları sağlayamadığı tespit edilen eğitim 

merkezlerinin sertifikalı eğitim programı uygulama yetkisi iptal edilir. 

Uygulama yetkisi iptal edilen eğitim merkezleri ilan edilir.  


