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TIBBİ CİHAZLARIN TEST, KONTROL VE KALİBRASYONU HAKKINDA
YÖNETMELİK KAPSAMINDA ALINACAK EĞİTİMLERE İLİŞKİN
DUYURU

Bilindiği üzere; “Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik”
25.06.2015 tarihli ve 29397 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik uyarınca tıbbi
cihazların test, kontrol ve kalibrasyonu alanında hizmet verecek olan kuruluşlar ile bu kuruluşlarda
sorumlu müdür ve uzman olarak çalışacak kişiler Kurumumuz tarafından yetkilendirilecek olup
kişilerin Kurumumuz tarafından yetkilendirilen Eğitim Merkezlerinden ilgili eğitimleri almaları
gerekmektedir.
Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği’nin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası
doğrultusunda, 2017 yılı için kursiyerden alınacak eğitim ücreti tavan fiyatı ders saati başına KDV
dahil 24,02 TL dir. Ders saati ücreti
 Doçent ek ders ücreti göstergesi: 250 (2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu) ile
 2017 memur aylık katsayısı: 0,096058
(http://www.bumko.gov.tr/TR,909/maas-istatistikleri--verileri.html) çarpımıdır.
Eğitim Merkezleri bu fiyatı aşmayacak şekilde eğitim ücretlerini belirleyebilirler.

Bu alanda çalışacak kişilerin aşağıda yer alan belgeler ile Eğitim Merkezlerine başvuru
yapmaları gerekmektedir. Başvuru yapan kişilerin Yönetmelikte yer alan şartları sağlayıp
sağlamadığı ile ilgili kontrol, Eğitim Merkezleri tarafından yapılacak olup; gerekli şartları
sağlamayan kişilerin eğitim programına alınmaması gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Dr. Hakkı GÜRSÖZ
Kurum Başkanı
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Uzman sertifikası almak isteyen kişilerin;
 Yönetmelikteki ilgili mezuniyet alanlarından mezun olan kişilerin;
o Onaylı Diploma örneği (e-devletten alınan karekodlu mezuniyet belgesi, Noter
onaylı diploma örneği ya da Eğitim Merkezi tarafından diploma aslı görülerek
alınan diploma fotokopisinden herhangi biri)
o Kimlik fotokopisi
 Yönetmelikteki ilgili mezuniyet alanlarından mezun olmayan kişilerin;
o Kurumumuz tarafından kişinin adına düzenlenmiş Yönetmelik Geçici 1.
maddesi kapsamında yetki grubu bazlı uzman eğitimi alma hakkı olduğunu
gösterir belge örneği
o Kimlik fotokopisi
ile Eğitim Merkezlerine başvuru yapması gerekmektedir.
Sorumlu Müdür sertifikası almak isteyen kişilerin;
 Mühendislik, teknoloji ve fen fakültelerinden mezun olan kişilerin;
o Onaylı Diploma örneği (e-devletten alınan karekodlu mezuniyet belgesi, Noter
onaylı diploma örneği ya da Eğitim Merkezi tarafından diploma aslı görülerek
alınan diploma fotokopisinden herhangi biri)
o Tıbbi cihazların bakımı, onarımı veya kalibrasyonu alanında en az üç yıl
çalıştığına dair onaylı SGK hizmet dökümü (SGK bürosundan alınan hizmet
dökümü ya da e-devletten alınan karekodlu hizmet dökümü)
o SGK hizmet dökümünde yer alan firmalara ait iş yeri mahiyetini, görev alanını
gösterir (adı yeterli değil) SGK bürolarından alınmış iş yeri tescil belgesi veya
ticaret sicil gazetesi örneği (Kamu kurumlarında çalışan kişiler için görev yeri
belgesi)
o Tıbbi cihazların bakımı, onarımı veya kalibrasyonu alanında en az üç yıl
çalıştığına dair altında imzası olan en az 3 farklı yıla ait tıbbi cihaz bakım,
onarım veya kalibrasyon raporu örneği
o Kimlik fotokopisi
 Mühendislik, teknoloji ve fen fakültelerinden mezun olmayan kişilerin;
o Kurumumuz tarafından kişinin adına düzenlenmiş Yönetmelik Geçici 1.
maddesi kapsamında sorumlu müdür eğitim alma hakkı olduğunu gösterir
belge örneği
o Kimlik fotokopisi
ile Eğitim Merkezlerine başvuru yapması gerekmektedir.
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