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                                                                   GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA  

            

              30.09.2014 tarih ve 29135 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) 

Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği uyarınca, ÜYTE Merkezlerinde çalışacak olan ÜYTE Ünite 

Sorumluları ile ÜYTE Laboratuvar Sorumlularının uygulamalı bir eğitim programını tamamlamış ve bu çalışmalarına dair uygulama 

ve müfredat programını da ihtiva eden belgeye haiz olmaları gerekmektedir. 

            Bu kapsamda daha önce “Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Konusunda Eğitim Verecek Merkezlerin Nitelikleri, Tespiti, 

Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitim Programı ve Sertifika Verilmesine Dair Tebliğ” hükümlerine göre “Eğitim Merkezi” olarak 

yetkilendirilen ÜYTE Merkezlerinde verilmekte olan Klinik (IVF), Embriyoloji Laboratuvar Sorumlusu, ICSI ve tazeleme 

eğitimlerine, mezkur Tebliğin yürürlükten kaldırılması nedeniyle 17.11.2015 tarihinden itibaren son verilmiştir. 

             17.11.2015 itibariyle, bu alandaki eğitimler; 04.02.2014 tarih ve 28903 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe 

giren “Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği” uyarınca Makamın 17.11.2015 tarih ve 997 sayılı Oluru ile uygulamaya 

konulan “ÜYTE Klinik Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı (17.11.2015 tarihli 28 nolu Standart)” ile “ÜYTE 

Laboratuvar Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı (17.11.2015 tarihli 29 nolu Standart)” kapsamında verilmeye 

başlanmıştır. 

              Eğitim dönemi planlamasında; eğitimini tamamlayanlar ile kendi istekleriyle planlanmış eğitimlerinin iptalini isteyenlerin 

listeden çıkarılması, yine kursiyerlerin kendi istekleriyle eğitim dönemi erteleme ve ÜYTEEM değişikliği taleplerinin yanı sıra 

bildirim yapmaksızın eğitime katılmayanlardan dolayı boşalan kontenjanlar oluşmakta, eğitim planlamasında sıkıntılar 

yaşanmaktadır. Bu sayılan nedenlerden dolayı 18.12.2017 tarih ve E.1325 sayılı makam onayı ile belirlenmiş yerleştirmeler geçerli 

olup sadece 2019 yılı 1. dönemine ait eğitim yerleştirmeleri aşağıdaki şekilde güncellenmesine ihtiyaç duyulmuştur. 

              Ayrıca eğitim planlamaları çerçevesinde; 

1) 18.12.2017 tarih ve E.1325 sayılı onay ile yerleştirilmiş kursiyer listesi geçerli olmakla birlikte listede bulunan 

kursiyerlerden; Eğitim merkezlerindeki  boşalan kontenjanlara yerleştirme yapılmak üzere  merkez ve eğitim tarihi 

değişikliği talepleri  var ise 01.03.2019 ile 01.04.2019 tarihleri arası başvurularının tekrar  alınmasına, 

2) 18.12.2017 tarih ve E.1325 sayılı onay ile yerleştirilmiş kursiyer listesinde  bulunmayan Bakanlığa iletilmiş mevcut 

kursiyer başvuruların yerleştirilmelerinin Bakanlığa başvuru tarih sıralamasına riayet  edilerek uygun eğitim 

dönemlerine yapılmasına, bu kişilerin merkez ve eğitim değişiklik talepleri var ise  01.03.2019 ile 01.04.2019 tarihleri 

arası başvurularının  tekrar alınmasına, 

3) 02.01.2019 tarihi itibari ile ÜYTE Klinik Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı ve ÜYTE Laboratuvar 

Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programına kamudan görevlendirilme yolu ile  başvurular haricinde kursiyer 

yerleştirme taleplerinin kabul edilmemesine , birinci ve ikinci maddede belirtildiği şekilde talepler alınarak 

yerleştirmeler tamamlanmasının akabinde  Genel Müdürlüğümüzce duyuru yapıldıktan sonra yeni başvuruların kabul 

edilmesine,   

4) Eğitim dönemlerinde herhangi bir nedenle boşalan kontenjanlara yerleştirmelerin sadece Bakanlığımızın izni dahilinde 

yapılmasına, 

5) Bundan sonra yapılacak eğitim dönemi planlamalarındaki yerleştirmelerin , eğitim dönemi başlangıç tarihinden önceki  

ay içerisinde  Genel Müdürlüğümüz tarafından  duyurulmasına,  

                 Bu bağlamda, 17.11.2015 tarih ve 28 ile 29 Nolu Standartların gerek geçici 1’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan; 

“Bu standartların yürürlüğe girdiği tarihten önce eğitim yetkisi verilmiş merkezlerden, müstakil merkezler hariç diğerlerinin yetkisi 

devam eder” hükmü uyarınca gerekse ÜYTE Sertifikalı Eğitim Uygulama Yetkisi alarak  hizmetine devam eden ÜYTEEM’lerde 

eğitim almak üzere ÜYTE Klinik Uygulamaları Eğitimi ve ÜYTE Laboratuvar Uygulamaları Eğitimine alınacak kursiyerlerin 

eğitimlerinin birinci 6 aylık eğitim dönemi için 2 Ocak-30 Haziran 2019 tarihlerinde gerçekleştirilmesini ve ekte yer alan ÜYTE 

Klinik ve Laboratuvar Uygulamaları Eğitim Planlamasını, 

Takdir ve tensiplerinize arz ederim. 
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