T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı : 56733164/020
Konu : Organ ve Doku Nakli Koordinatörü
Sertifikasyon Eğitimi
GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA
Bakanlık Makamının 17.11.2015 tarih ve SASES-30 Standart nolu ‘‘Sağlık Alanı Sertifikalı
Eğitim Standartları’’na istinaden 22 Nisan – 3 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul Haydarpaşa Numune
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatör Eğitim Merkezinde organ ve doku
nakli koordinatörlüğü sertifikalı eğitimi düzenlenecektir.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi aracılığı ile gönderilmiş olan eğitim başvuruları Genel
Müdürlüğümüzce değerlendirilerek, donör çıkartma potansiyeli yüksek olan ve sertifikalı organ nakli
koordinatörü bulunmayan merkezler ile Bakanlığımıza bağlı Ulusal Koordinasyon Merkezi ve Bölge
Koordinasyon Merkezlerinde görevli veya görevlendirilecek olan personele, mevzuat gereği öncelik
tanınarak söz konusu eğitim planlanmıştır. Eğitim sonucunda yapılan sınavda başarılı olanlar (en az 70
ve üzeri puan alan) Genel Müdürlüğümüz tarafından belirlenecek olan Alan (saha) Uygulama Eğitimine
alınacaktır.
Makamınızca uygun görüldüğü takdirde, söz konusu eğitimde ekte bulunan eğitim programının
uygulanması ve programda isimleri olan eğitimcilerin ve eğitime katılacak sağlık personellerinin 22
Nisan – 3 Mayıs 2019 tarihleri arasında teorik eğitim ve akabinde yapılacak saha eğitimleri için ilgili
mevzuata göre kurumları tarafından görevlendirmelerinin yapılması; yolculuklarını kara ya da havayolu
ile yapmaları; belirlenen tarihten bir gün öncesi ve bir gün sonrası olarak bulundukları ilden veya uçuş
zorunluluğu olduğu takdirde aktarmalı olarak seyahat etmeleri, tahakkuk edecek konaklama, yolluk ve
yevmiyelerinin kurumlarınca karşılanması,
Söz konusu eğitimde Genel Müdürlüğümüzde görev yapıp eğitime katılacak olan personellerin
yolculuklarını kara ya da havayolu ile yapmaları; belirlenen tarihten bir gün öncesi ve bir gün sonrası
olarak bulundukları ilden veya uçuş zorunluluğu olduğu takdirde aktarmalı olarak seyahat etmeleri,
tahakkuk edecek konaklama, yolluk ve yevmiyelerinin 2019 yılı Bütçesinin 15.01.42.00 Kurumsal
Kodu, 07.9.9.00 Fonksiyonel 1. Finans kodunun, 03.3 Ekonomik Kodundan, Sağlık Bakanlığı Merkez
Saymanlık Müdürlüğündeki mevcut ödenekten karşılanması hususunu,
Tensiplerinize arz ederim.
Dr. Murat ÖZTÜRK
Daire Başkanı
Uygun görüşle arz ederim
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OLUR
… /… / 2019
Prof. Dr. Ahmet TEKİN
Bakan a.
Genel Müdür
EKLER:
1) Eğitim Programı
2) Katılımcı Listesi
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