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Sayı: 56733164 
Konu: ÜYTE Klinik ve ÜYTE Lab. Uyg. 

Sertifikalı Eğitim Programı İçin 2019 

yılı 1. Dönemi  Yerleştirme ve 

Planlaması 

…………………………… 

(İl Sağlık Müdürlüğü’ne) 

            18.12.2017 tarih ve E.1325 sayılı onay ile yerleştirilmiş kursiyer listesi, 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 03.01.2019 tarih ve E.50 

sayılı onay  ile 2019 birinci dönemi için güncelleme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

             Ayrıca 03.01.2019 tarih ve E.50 sayılı onayda  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 tamamlandıktan 

sonra 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,                                                                                                                                               

               

               Kararları alınmıştır. Bu çerçevede işlem tesis edilmesi hususunda ; 

           Gereğini rica ederim  

 

 

 

                                                                                                                                Dr. Murat ÖZTÜRK                                                                                                                                                             

                                          Daire Başkan 

Dağıtım: 

81 İl Sağlık Müdürlüğü 
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