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EK-1: ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ SERTİFİKALI EĞİTİM 

PROGRAMINDA UYULMASI GEREKEN ESASLAR 

 

 Eğitimin teorik kısmı 09 Eylül 2019 – 20 Eylül 2019 tarihleri arasında 

gerçekleştirilecektir. Eğitim başlangıcında www.ekuzep.org adresinden kursiyerler 

kimlik bilgileriyle şifrelerini alıp eğitime başlayacaklardır. 

 Teorik eğitimde yer alan her dersin sonunda kursiyerlere çoktan seçmeli (5 seçenekli) 

sorular sorulacaktır. Tüm derslerin sorularının doğru yanıt ortalaması 75 (yetmiş beş) 

ve üzerinde olanlar eğitim merkezlerinde gerçekleştirilecek olan uygulamalı (pratik) 

eğitime gitmeye hak kazanacaktır. Yanlışlar doğruyu götürmeyecektir. 

 Teorik eğitimi belirtilen süreler içerisinde tamamlamayanlar ile eğitim sonundaki 

sorulardan 75 (yetmiş beş) ve altında puan alanlar, belirtilen tarihlerde eğitim 

merkezlerindeki uygulamalı eğitime katılamayacaklardır. Bu kursiyerlere teorik eğitimi 

tamamlamaları için bir hak daha tanınacaktır. İkinci hakkında eğitimi tamamlamayanlar 

ve eğitim sonundaki sorulardan 75 (yetmiş beş) ve altında puan alanların uygulama 

eğitim hakkı olmayacaktır. Bu kişiler daha sonraki yıllarda tekrar eğitime başvuruda 

bulunabilirler. 

 30 Eylül 209 – 18 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacak uygulamalı eğitimler için 

kursiyerler elirtilen eğitim merkezlerinde görevlendirilecektir. 

 Kursiyerler eğitim merkezlerinin kurallarına uymak zorundadır. 

 Kursiyerler uygulamalı eğitim tarihinin ilk günü saat 08.00’da görevlendirildikleri 

eğitim merkezinde hazır bulunmak zorundadırlar. 

 Eğitim yeri, eğitim amaçlarına yönelik kullanılacak ya da kullanılması istenilen eğitim 

materyalleri eğitim merkezleri tarafından karşılanacaktır. 
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 Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Standardı’nca belirtilen uygulama 

eğitimi konu başlıkları, eğitim amaçları ile sürelerini belirten ve Ek-2’de yer alan 

uygulamalı eğitim programı eğitim merkezlerince esas alınmalıdır. 

 Uygulamalı eğitimde kursiyerler enfeksiyon kontrol ekibi içerisindeki günlük 

çalışmalara enfeksiyon kontrol hemşireleri eşliğinde birebir katılacaktır. 

 Yenidoğan servisi ve yenidoğan yoğun bakım ünitelerindeki enfeksiyon kontrol 

çalışmalarında eğitim merkezlerine bildirilmiş olan partner hastanelerden destek 

alınacaktır. 

 Partner hastaneler pratik eğitim planlarını eğitim merkezi ile birlikte planlayacaktır. 

 Uygulamalı eğitimlerin ardışık 3 (üç) günü yenidoğan servisi ve yenidoğan yoğun 

bakım üniteleri bulunan partner hastanelerde yapılacaktır. 

 Eğitime kesintisiz devam esas olup, uygulama eğitimine devam zorunludur. Yasal 

mazereti nedeniyle uygulama eğitiminin en fazla %10’una (bir buçuk gün) katılmayan 

kursiyerler eğitime katılmadıkları süreyi tamamlamadıkları sürece sertifika sınavına 

alınmaz. 

 Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Standardı’nca belirtilen ve Ek-3’de 

yer alan uygulama eğitim değerlendirme formu her kursiyer tarafından doldurularak 

kapalı zarf ile eğitim merkezine teslim edilecektir. 

 Eğitim merkezince Ek-4’te yer alan eğitime devam çizelgesi, kapalı zarf içerisindeki 

değerlendirme formu, uygulamalı eğitim programı ve eğitim boyunca eğitim 

programınca eğitimin etkinliğine yönelik eğitim merkezince yapılan değerlendirmeler 

İl Sağlık Müdürlüğü aracılığı ile HSGM Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı Sağlık 

Hizmeti İlişkili Enfeksiyonların Önlenmesi ve Kontrolü Birimi’ne ulaştırılacaktır. 

 Teorik ve pratik (uygulamalı) eğitimi başarı ile tamamlayanlar Halk Sağlığı Genel 

Müdürlüğü, Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığınca belirlenecek bir tarihte uzaktan 
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sınav tekniği ile (online) gerçekleştirilecek olan ‘Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği 

Sertifika Sınavı’na girmeye hak kazanmış olacaklardır. 

 Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Sertifika Sınavı çoktan seçmeli (5 seçenekli) 80 

(seksen) sorudan oluşmaktadır. Yanlış doğruyu götürmeyecektir. Sınav süresi 100 (yüz) 

dakika olup, sınav teorik ve pratik eğitim konularını kapsamaktadır. 100 (yüz) puan 

üzerinden 75 (yetmiş beş) ve üzerinde puan alanlar ‘Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği 

Sertifikası’ almaya hak kazanacaklardır. Sınavdan 75 (yetmiş beş) puanın altında alarak 

başarısız olan kursiyerler bir sonraki eğitim dönemi sonunda açılacak olan sınava 

girebileceklerdir. Bu kursiyerlere başka sınav hakkı tanınmayacaktır. 

 Yasal mazereti nedeniyle sertifika sınavına girmeyenler mazeretini İl Sağlık 

Müdürlükleri aracılığı ile Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Bulaşıcı Hastalıklar Daire 

Başkanlığı’na iletileceklerdir. Mazereti kabul edilen kursiyerler bir sonraki eğitim 

dönemi sonunda açılacak olan sınava girebileceklerdir. Mazeretini yasal yollardan ibraz 

etmeyenler ve mazereti kabul edilemeyenlere sertifika sınavına girme hakkı 

tanınmayacaktır.  

 Eğitim için bakanlık merkez ve bağlı kuruluşları tarafından düzenlenen sertifikalı 

eğitimlere görevi gereği katılması gereken kamu personelinden eğitim ücreti alınmaz. 

Bu tanımlama dışında kalan kursiyerler Makamın 19/07/2019 tarihli ve 13588366-771-

455 sayılı Olur’una istinaden; 

o Teorik (34 saat) eğitim ücreti 1.384,59 TL olup, teorik eğitim başlangıç tarihine 

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Halk Bankası hesabına (Hesap no: 05000041, 

IBAN: TR70 00001 20009 4520 0005 0000 41) kadar yatırılması ve dekontun 

enfeksiyon@saglik.gv.tr adresine iletişim bilgileri (adres, telefon) ile birlikte e-

posta yolu ile iletilmesi gerekmektedir. Bu hesaba uygulama eğitim ücreti 

yatırılmayacatır. 
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o Uygulamalı (120 saat) eğitim ücreti 4.153,77 TL olup, eğitim merkezleri 

tarafından belirtilecek hesap numaralarına uygulamalı eğitim başlangıç 

tarihinden itibaren en geç ilk 5 (beş) gün içerisinde yatırılması gerekmektedir. 

                                                                                         Başarılar dileriz… 
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