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İlgi:

26.09.2019 tarih ve bila sayılı yazınız.

İlgi yazınız ve ekinde yer alan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Terapötik Aferez
Merkezinde görev yapan Laboratuvar Teknikeri Mehmet ÖZTEKİN’ e ait 20/09/2019 tarihli dilekçe
Başkanlığımızca incelenmiştir.
31 Temmuz 2019 tarihli ve 30848 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren
Terapötik Aferez Merkezleri Ve Üniteleri Hakkındaki Yönetmelik 9 uncu madde 1 inci fıkra (b) bendi
Terapötik aferez merkez/ünitelerde aşağıda yer alan personeller arasından bir kişi teknik sorumlu olarak
görevlendirilir.
2) Kadro unvanı ile ilgili lisans mezunu olan ve aferez alanında lisansüstü eğitimi veya terapötik
aferez sertifikası almış lisans mezunu hemşireler.
3) Kadro unvanı ile ilgili lisans mezunu olan ve aferez alanında lisansüstü eğitimi veya terapötik
aferez sertifikası almış hemşire yetkisine sahip lisans mezunu ebeler veya lisans mezunu sağlık
memurları.
ç) Sertifikalı sağlık personeli: Terapötik aferez sertifikası almış olmak şartıyla, lisans mezunu
hemşireler, hemşire yetkisine sahip lisans mezunu ebeler veya lisans mezunu sağlık memurlarından en
az biri görevlendirilir.” hükmü ve 2 nci Geçici Madde 1 inci fıkra “Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği
tarihten önce faaliyet gösteren terapötik aferez merkezleri bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren 2 yıl içinde bu Yönetmeliğe uygunluklarını sağlayarak ruhsat ve faaliyet izni almak
zorundadırlar. Aksi halde bu süre sonunda Bakanlıkça faaliyetlerine son verilir.” hükmü yer almaktadır.
22 Mayıs 2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Sağlık
Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş Ve Görev
Tanımlarına Dair Yönetmelik Ek-1 de görev tanımları ayrıca detaylandırılmıştır.
Bu kapsamda; ilgili yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Terapötik Aferez Sertifikası alan
hemşire, ebe ve sağlık memuru dışındaki diğer meslek mensupları sertifikalarının, sertifika geçerlilik
tarihi süresince geçerli olacağı, ruhsata/faaliyete esas personel haricinde görev yapan personel; sağlık
meslek mensubu ve terapötik aferez sertifikasına sahipse merkezde/ünitede çalışmasında herhangi bir
sakınca olmadığı fakat ruhsata/faaliyete esas personel olarak değerlendirilmeyeceği hususunda,
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