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Sertifikaların Dağıtımı

Yataklı tedavi kurumlarında, sağlık hizmetleri ile ilişkili olarak gelişen enfeksiyon
hastalıklarının önlenmesi ve kontrol altına alınması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında
11/08/2005 tarih ve 25903 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yataklı Tedavi Kurumları
Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği” çerçevesinde enfeksiyon kontrol komitelerinde çalışacak
enfeksiyon kontrol hekimleri ve hemşireleri tercihen sertifikalı olanlardan seçilmektedir.
Söz konusu kursa iliniz hastanelerinden katılan ve sertifika almaya hak kazanan
kursiyerlere ait bakanlığımızca düzenlenen sertifikalar hazırlanmış olup ekte
gönderilmektedir. Bu kapsamda;
1- Ek-1’de gönderilen, sertifikaların müdürlüğünüzce bizzat sertifika sahiplerine
teslim edilmesi, teslim sırasında Ek-2’de belirtilen teslim tutanaklarının
doldurularak müdürlüğünüzde muhafaza edilmesi,
2- Sertifikaların isimleri geçen kişilere teslim edilememesi ya da sertifika üzerinde
yer alan bilgilerde yanlışlık olması halinde Daire Başkanlığımıza iade edilmesi,
3- Ek-3’te yer alan sertifika teslim cetvelinin excell formatında hazırlanarak
enfeksiyon@saglik.gov.tr adresine gönderilmesi,
4- Sertifikaların müdürlüğünüze ulaşmasına kadar geçen süre içerisinde İlinizden
tayin olan personele ait sertifikaların, tarafınızca ÇKYS kayıtları dikkate alınmak
kaydı ile yeni görev yeri İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilmesi, İl ya da görev yeri
bilgisine ulaşılamayan personellere ait sertifikaların Daire Başkanlığımıza iade
edilmesi,
5- Ek-4’te yer alan Makam oluruna istinaden sertifikaların teslimi sırasında ücret
alınmadan dağıtımının sağlanması ayrıca Makam olurunun iliniz bünyesinde yer
alan tüm sağlık kurum ve kuruluşları ile paylaşılması,
6- Sertifikaların basımı ve tescilinde ÇKYS kayıtları esas alınmış olup hak sahibi
olan fakat ÇKYS kaydına ulaşılamayan personellere sertifika düzenlenememiştir.
Bu nedenle hak sahibi olduğunu belirten/belgeleyen fakat adına düzenlenmiş
sertifika bulunmayan personellerin ÇKYS kayıtlarının tarafınızca kontrol edilmesi,
eksik kayıtlarının tamamlanarak tarafımıza bilgi verilmesi halinde ilgili
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personellere sertifika düzenlemesinin tarafımızca yapılacağı,
7- Adına sertifika düzenlenen tüm enfeksiyon kontrol hekimi ve hemşirelerine ait
bilgiye http://mikrobiyoloji.thsk.saglik.gov.tr/ adresinden ulaşılabileceği,
hususlarında,
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. İrfan ŞENCAN
Kurum Başkanı

EKLER:
1. Sertifika Alanların Listesi ve Sertifikalar
2. Teslim Tutanağı
3. Sertifika teslim cetveli
4. Makam Oluru
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